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XV. Се бо не по земля ходимо., но по глубині 
морьстииИп. 35 (944).— Богь... оущедрить ни 
погрузи гріхи неша вь глубині іЬ. 104 (988). 

XVIII. (Войско) отдавши Барабани,... Дніп¬ 
ровим глубинамь... кь намь пристало Вел. 
€каз. 49. 

2. Напрям до осередку землі. 
XVII. Глубина: Глубокость Бер. Лекс. 28.— 

Ни смерть, ни животь, ни ангели ни на¬ 
чала... ни висота, ни глубина, ни ина,тварь 
какая возможеть нась разлучити Копиет. 
Пал. 923. 

XVIII. И будет зємла горіти оу глубину 
«то локот Пам. укр. м. IV, 306 (Рк. Тесл.).— 
Колодязь опій, которого било глубині саж- 
ней коло десяти Літ. Гр. 115. — Заміривши ло- 
томь глубини кинулисьмо на якорь о 5 сажень 
вь глубь Дн. Хан. ЗО (1722).—Ущеллє... внутр 
оноговода... течеть...глубиною у поль коліна 
Дн. Марк. І, 328. 

Див. Глубокость 2. 
3. Один з вимірів простороні. 
XVII. А штожь то за широта и долгота, и 

глубина и висота о которой кажеть намь, 
Апель розуміти 0 обр. 56.—Крсть стьій маєт 
широту... глубину и висоту Гал. Кл. Раз. 333. 

4. Вну'тря, сама середина. 
XV. Вьздвигни ма из глубини гріховпня 

Ип. 532 (1168). 
5. Глибокість, річ незбагненна. 
XVII. Также и глубина Бжею тайною през- 

реНА и судове єго недозрадмм Транкв. Зерц. 
Аг. 

ГЛУБОКО, присл. 1. Далеко у вну'тря пред¬ 
мету глибоко. 

XVIII. На низу великіе штуки олова ле¬ 
жать, жеби судно глубше вь воді йшло Дн. 
Хан. 32 (1722).—Швайку... воткни глубоко 
на ділу долоню Укр. Госп. Пор. 59. 

2. Далеко. 
XV. Иньїи бо киазь не входиль бі в землю 

Ладьскоу толь глоубоко Ип. 758 (1229). 
3. Пізно. 
XVIII. А било юж в нощь глубоко Пам. 

укр. м. II, 14 (Тухл. Рк.). 
4. _ Проникаючи істоту речі, заглиб'точися 

в річ. 
XVI. Прншло глубей о тьіхь речахь пита¬ 

тися Аитир. 931. 
XVIII. Не смілем глубоко питати, ані мо¬ 

вити Пам. укр. м. IV, 26 (Сок. Рк.). 
5. Дуже. 
XVII. 0 дочко... глубоко прудкого... пос¬ 

лушенства твеєго покора, мене... так вели¬ 
кого учинила Ліств. 48. 

ГЛУБОКОСТЬ, рж. 1. Див. Глубина 1. 
XVII. Бездна, Безоднд, продасть, глубо¬ 

кость, мнйзетво мнмгое вмдь; охайна Бер. 
Лекс. 2—Глубокость—Бездна, глубина,пучина 
Синон. сл-р. 16.—През море и вали и широкій 
глубокости жекглюєт Лік. на осп. ум. 23,— 
Абнс за шию привязавши до камене млин- 
ского... утопилея в глубокости морскойАрх. 
ЮЗР. І, XI, 316 (1609).—Хотячи видіти мор- 
скую гдубокоет Ал. Печ. 180. 

2. Див. Глубина 2. 
XVI. Неимали глоубокости зємла 6в. Пер. 6. 
XVII. Глубина: Глубокость Бер. Лекс. 28.— 

Ні смерть, ні животь, ні ангедове, ні 
началства... ні високость, ні глубокость... 
оть отеческихь законовь и ухваль церковньїхь 
отвести не может Копиет. Пал. 923.—Люде, 
хотачи злата набити пущаютСА в глубокости 
земний Рад. Ог. 3. 

XVIII. (Ляхи) пригоняли своє жолнірство 
докончовати валовь... а глубокостю вь ровахь... 
надь первіє... достатнійшіе Літ. Вел. IV, 58 
(Пов. 1728). — Король розказавь слугамь, 
жеби... звАзавши вкинули (члвка) вь глубо¬ 
кость темничну Науки парох. 66 (1794). 

Б. Див. Глубина 4. 
XVI. Глубокость віри Ак. ЗР. II, ЗО (1507). 
XVII. Кождий кто кольвекь прійдет в глу¬ 

бокость гріховь нізащо себі то маєт Лік. на 
осп. ум. 2. 

XVIII. Заплакаль з глубокости сердечнои зга¬ 
давши свой гріхь Пам. укр. м. IV, 220 (Дані. 
Рк.).—А поклонімься ему (Хету) з сердца 
глубокости Вірші різдв. 141. 

4. Див. Глубина 5. 
XVII. Дхь... все испитуєт и глубокости 

Бжіи Кн. о Вірі, 6.—З білих головь ніко- 
торіє хотят відати глубокости писма Сб. ЮР. 
87 (1679). 

ГЛУБОКЬїЙ, прикм. 1. Що заходить дамко 
до вну'тря землі або якого предмету,глибокий. 

XV. Даниль же вороуживсА поємь воє своє 
поиде ріці СаНОУ брод'оу же глоубокоу соущоу 
Ип. 802 (1249). — Кладязь великь глубокь 
Чет. 1489 р. к. 4. 

XVII. Ото смо в найглг/бшомь невідомости 
рові... з найболшею неправедностю... о зем- 
номь небі философовати починаємо Ліств. 
29-6. 

XVIII. Яма глубокая и страшная Пам. укр. 
м. 1,159 (Рк. Тесл.).—Кодоли... до кладязей 
надобнн глубоких Клюй. Вірші, 178. 

2. Не шитий, не мілкий. 
XVIII. Талірокь глубокихь 2 ту зви, мел- 

кихь 1 тузіньДн. Хан. 264,—Полу мисков малих 

Історичний словник—II. 1. 
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глубоких—пять Арх. Вид. м.; оп. игум. пок. 
(1758). 

3. Далекий, що лежить в глибині. 
XV. Ростислав же исполчевса преиде дебрь 

тлоубркоую Ип. 802—3 (1249). 
XVII. Вь глубокіе Турскіе краі Ак. ЗР. 

V, 156 (1679). 
XVIII. Козорогь... на ...глубокихь роздо- 

лах госстоа Ірм. 193. 
4. Пізній, підійшлий. 
XVII. Степан... мене при такой глубокой 

моей старости до еічноє гай би и неслави 
привід Прот. Полт. С. І 168 (1693). 

XVIII. И ради глубокой свсєй старости здо- 
ровямь єго, Василя, даруючи Вас. 36. Мат. 
Лівсб. Укр. 106 (1723).— Оу старости глубо¬ 
кой блисавгеа отого Іоана породила Пам. укр. 
м. II, 106 (Рк. Тесл.). 

5. Заглиблений, занурений, затоплений. 
XVIII. Скажи... где поділея цесарь влас- 

тію високій, албо тоть богатий еь роскошахь 
глубокгй Дн. Марк. І, 293. 

6. Незбагненний, недосяжний. 
XVII. Глубокій єсть Бгь Еедлугь мдрости 

Гал. Кл. Раз. 332. 
■ XVIII. Простьіє люди глубскую речь сльг- 
шачи не добре резумігот и Епадают во блуд 
Пам. укр. м. IV, 26 (Сск. Рк.). 

7. Що з глибу походить, великий. 
XVII. бели ж мою и твою глубокую немочь 

знаєшь, згода моі згязаль єси руки Ліств. 26. 
ГЛУБОТА, рж. Див. Гпубика 2. 
XVIII. О якеж там, Вже мой нсбудеть стра¬ 

хота: гдсса трафит викопат такая глубота 
Елли. Вітші, 113. 
ГЛУБОЧЕ, присл. Див. Гпубоно 4. 
XVI. Горе твордщгм совіт глубоче Пам. 

укп. м. V, 215 (Кл. Остр. 1599). 
ГЛУБЬІНА, рж. Див. Глубина 2. 
XVIII. Вь которой то глубьші тма всєлитса 

жити Клим. Вірші, 113. 
ГЛУГЬ, рм. Бот. а). Сгаіаепив. б). Сопція 

8ап§иіпе^ 
XVII. Земля... вьірастила... глугь колючій 
Ктюн. В'б. 5. 
ГЛУДЗОВАТИ, де. Міркувати, розкидати 

глуздом, пускати розум по голові, мізкувати, 
думати 

XVIII. Глудзуй по голоеі щоб, с тенет не 
прошюгь Довг. 106. 

ГЛУЗДЬ, рм. Мозок; розум, тям. 
ХІПІ. От тобі чортові глузди одьняло 

Интерм. Р. Хр. 1. 
XVIII. А свекруха заразь кинувшися ко 

мні дитину... ухвативши зь ннмь мужемь 

моимь не відаю где заподіли, бо міні глуздк 
забили Суд. Инкв. 197 (1713).—По нещасли¬ 
вої руини не толко убогій лечь и зажилій... не 
могуть... кт> первому прійти глузду Вас. 36. 
Мат. Лівсб. Укр. 94 (1714). 

ТЛУМИТИ, де. Нівечити, нищити. 
XVIII. (Козаки) тлумили честь дівичую Сб. 

літ. 21 (Ко. он. Млр.1. 
ГЛУМИТИСЯ, де. (ц. сл.). 1. Бавитисячим, 

розваокатися, потішатися. 
XVI. Глумлюс, прохожуюсА, проижджаюс, 

подражнАїос и цвгяусА Зиз. Лекс. 97 (1596). 
XVII. Гл9млзосд: завше оуч у а оу статичне 

ПГМЧ^ А ІірОХОЛ.^ЮСА, ПОДраЖНАЮСА Бер. 
Лскс. 28. 

XVIII. Глупе'стію скверною во оСвадсній 
И ПІАНСТВІ ГЛУМНТИСА 0 хр. ЖЙТ. 32. 

2.—зь кого насміватжя, глузувати. 
XVIII. Тлумили ся (брати) з него Пам. укр. 

м. І. 158 (Рк. Тесл.). 
ГЛУМЬ, рм. Посміх, сміх, глузування. 
XIII. Чьхара и гудцл и свиріїА ні оуведи 

оу домь свои глума ради Св. и Зам. І, 56 (Поуч. 
Георг.). 

XVI. Глум, подражнен’е Зиз. Лскс. 97 (1596). 
XVII. Глрь: Подражнене, сміх, жарть 

Бер. Л ке. 28. 
XVIII. Старий говоритимеп на глумь, а 

ти молодий бери собі часомь на умь Клгм. 
Прип. 263,—Почали са радити, акій би то 
глумг мали вчинити над тілом престои Бци 
Пам. укр. м. II, 393 (Унґв. Рк.).—И сего єван¬ 
гелія (Марко, 49) видиме кулкую муць дявуль 
имаєть" надь члвкомь и кулкьій глумь избива- 
єть Іі 'уч. Няг. 34. 

ГЛУПАКЬ, рм. (пол. §Іиргк). Див. Глупець. 
XVIII. Отожь тобі, глупачс, науку дзешо 

абьіс р< бра кнушьіль злой жоні, поражаю 
Клим. Вірші, 83. 

ГЛУПЕ, прися, (пол. £Іиріе). Нерозумно, по- 
дурному. 

XVII. Отповіділь Хмелніцкїй не глупо 
Літ. Льв. 262—Претежглупе чинят,которьіє.. 
зачасто покути кладут Кзз. № 32 к. 2. 

XVIII. (Люде) глупе собі поЕідают, могачи 
такь ЕЖТО ПОТОДа єст члбкь доки жив’ будет 
Пам. укп. м. IV, 313 (Рк. Тесл.). 

ГЛУПЕЦЬ, рм. Дурний, нерозумний чоло¬ 
вік, дурень. 

XVI. Безоум’не [або глоупче] 6в. Пер. 53. 
XVII. О глрче'и Дха Бга в собі не маючій 

єрєтиче Кн. о Вірі, 28,—Глоупче, повіж ми 
свой шпиць 0 сл. Дав. 31. 

XVIII. Н1 розумій того божеволній глупче 
Літ. Бел. III, 115,—Иіїьіє глуп’ці повідают. 
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иж то (мртвьіє) погордт и попіль их юж не 
устанст Пам. укр. м. IV, 313 (Рк. Тесл.). 

ГЛУПОСТЬ, рж. Див. Глупство. 
XVI. Безуміє глупость Зиз. Лекс. 93 (1596). 
XVII. Безуміє: Глрост, шаленство Бер. 

Лекс. 3. 
XVIII. Глупостію скверною во обведенім 

и піанстві глумгтисА 0 хр. жит. 32. 
ГЛУПСТВО, рн. (пол. §:ир8Іто). Брак ро¬ 

зуму, нерозум, дурний 'розум. 
XVI. Безумство, глуп’ство Зиз. Лекс. 93.— 

Юродство, глоупство, блазен’ство ІЬ. 111.—Не 
отповідаємо дурному ведле глупства его Хр. 
Фил. Алокр. 1014.— О незмероное глупство 
ваше: же ся обачити не можете Отп. И. П. 
кл. Остр. 1093. 

XVII. Безумство: Глупство Бер. Лекс. 
3. —Мудрость сего світа глупство єсть у 
Бога Ак. ЗР. IV, 52? (1631).—Члвікь през’ 
глрство своє згріпшіь бьіль и зопсовальсА 
Гал. Кл. Раз. 87,—Вь небесних палацах... не- 
маш там глупьства и ш&ііетн сти 6в. Реш. 
205.—Іулиань... своє великеє глупство и зат- 
верділост показал Крон. Боб. 286. 

XVIII. (Зь своеволниковь) глупство кіями 
вигоняно Літ. Вел. III, 54. 

ГЛУПЬ, ГЛУПЬІЙ, прикм. 1. Що не має 
розуму, дурний, нерозумний, немудрий, нероз- 
судтй. 

XVI. Юрод, дурен, глупий, блазень Зиз. 
Лекс. 110. 

XVII. Везреиь: Дурень глупь Бер. Лекс. 
3. — Буй: юрод. дурен, глупий, дурний ІЬ. 
9. —Глупій —безумень або буй Синен. сл.- 
р. 16. — Ми... блюзнимо в глЙіом розумі сво- 
єм Єв. Реш. 22-6.—23,—Своєго роду незнаючихь 
людей за глупьіхь почитають Крон. Соє. 1,— 
Іовь... ничого глупого противь Бгу не промо- 
виль Крон. Боб. 37. 

XVIII. Горе мні глупому, щом так оучи- 
нивь Пам. укр. м. III, 122 (Рк. Тес-л.).—Ма¬ 
лий и глупий розумь у своєй голові маєш Ал. 
Тиш. 40. 

2. Глибокий, пізній (про пору часу). 
XVII. Умь чоловічій, потемняючая гру- 

ботмистнмь глупой ночи колоромь Дм. Рост. 
104. 

XVIII. И прийде черезь 3 дни # глупую 
ночь Тих. № 11, к.,22. 

ГЛУП"БТИ, де. Ставати глупим, дурним. 
XVII. Безумствую: дармо, глупгею Бер. 

Лекс. З,—Уховаи Бже нас такого безпечен- 
ства... которнм содомчикове глушиш и зги¬ 
нули Каз. №32 к. 48-6. 

ГЛУХАНЯ, рж. Тифус. Тур1ш§. 

XVIII. Народа до третеи части оумерло на 
глуханю и голоду Літ. Гукл. 78. 

ГЛУХО, прикм. Невиразно, неясно. 
XVII. Кондрату теж Барабашу же так 

глухо справу тую скончил, безправне вину 
взявьши, мієть то Василю... вернут Ак. Полт. 
Гор. Ур. І, 127 (1668). 

XVIII. Твардовский пишет глухо, же гет- 
мана не стало Вел. Сказ. 63. 

ГЛУХОАСПИДСКЬІЙ, прикм. Глухий як 
а пид, що рівняєте я глухотою (себто від ут- 
ністю бажання слухати) до аспида. 

XVIII. Поляковь... запинити, отвратити и в: 
ихь глухоаспидскія, закона Божія слишати... 
нехотящия страни (прогнати) Вел. Сказ. 78. 

ГЛУХОВЕРТЬ, рж. Залізний прут накруче¬ 
ний піраллю, щоб чіпляти на нього відро. 

XVIII. Глуховерть, что воду носять, з лан- 
цужкомь желізнимь Арх. Вид. м.; оп. де. 

Літк. (1767). 
ГЛУХОСТЬ, роїс. Див. Глухота 1. 
XVII. Сокь из него (из коренії)... гл$- 

хест і тгоні ть Рук. № 362 к. 255-6—256. 
XVIII. Востануть зась людіе хорошшіи, 

ніжь били, безь сліпоти, хромотн, глрюсти 
и инннхь вадь Собр. Прип. 97. 

ГЛУХОТА, рж. І. Брак, утрата або о лаб- 
лення слуху. 

XVIII. От глухоти сокь с редки нущать в 
ухо Млр. дом. ліч. 36.—И то злоє каліцетво 
члвіку: глухота Клим. Вірші, 97. 

2. Невражливйть, нечулість до того, щ» 
чуєш. 

XVIII. СЇа глухота, дла которой люде сло- 
весь бжєствеинихь не приймають... єсть дшо 
діавола Сімя Сл. Б. 126 (1772). 

ГЛУХЬІЙ, прикм. 1. Що не чує. 
XVII. Ншйй єст и глухій Гал. Гр. Розм. 

26,—Прелщаючи і?жь 6уіі?, шепталь єй до 
8ха б), би люб тот бьиь німммь, любь та 
бил'- ггіха! Рук. № 362 к. 124. 

XVIII. бет такий глухий, же згола не 
может .сльшшт’ Клим. Вірші, 97.—Супрунь 
Коломииченко... бувь каліка, дуже глухі 
слинь и роть ему скривило Арх. Вид. м.; 
екон. спр. (1753). — Німий и глухий своє- 
ручно могут тестамента сочинять Права, 327- 

’2. Що не хоче слухати, що не звертає уваж 
XVII. Вол ют на нась, яко бь.сьмьі права и 

волности ламати... мели, а того глухи, коли 
их упоминаєм, аби до перьшоє зьгодьі и милости 
христіяньскоє... верьнулися Арх. ЮЗР. І, VII, 
194 (Гп. М с. 1605). 

3. Далекий від людського гомону, тихий, 
безлюдний. 
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XVI. На лесе глухомь, на кгрунте лесномь 
Кул. Мат. І, 49 (1564). 

XVII. Стьіє... утікали... в пустині гдухие 
и непроходнш 6в. Реш. 22. 

XVIII. Ложе его и комора глухая скала 
Пам. укр. м. II, 403 (Літм. Рк.).—Йди во путь, 
в пустий єзера и в отхдани и во глухни ліси 
Заг. 200. 

4. Див. Глуггь 2. 
XVIII. Глухо(й) нощи и тє(м)но(й) ти(с) 

е(ст) просвітитель Вірші Різдв. 134. 
5. Глухая форта, забита хвіртка, що не має 

проходу. 
XVII. Юска... до глухой форти міской 

привівши Прот. Полт. С. І, 237 (1700). 
6. Глухоє писмо, документ що не має належ¬ 

них підписів. 
XVII. Видячи теж в Семена Колія писмо 

праве глухоє и неспособноє и без подпису рукь 
при том мемраму, а и жадною мірою не можеть 
бнт названо мемрамомь Ак. Полт. Гор. Ур. І. 
19 (1665). 

ГЛУШАКЬ, рм. Зоол. Глухащ глушець, 
птах Теігао нго^аііиз. 

XVIII. Глушаковь—2 Дн. Хан. 200. 
ГЛУШИТИ, де. 1.—кого, відіймати слух, 

позбавляти слуху, оглушати. 
XVIII. Громь будеть бити и огнем и перу- 

номь ихь глушити Ал. Тиш. 59. 
2. Пити в великій кількості. 
XVIII. Все, будет воду або борщь глушити: 

або мовлю пити, як в лазні на иічь лити 
Клим. Вірші, 209. 

ГЛУШЬТИ, де. Ставати глухим, глух¬ 
нути, тратити слух. 

XVII. Уши... глушіють в старомь (члку) 
Кн. Рож. 101. 

ГЛЬІБИНЬ, рж. Див. Гпубина. 
XVII. Вороги... падут, яко олово на гли¬ 

бини) води великоє Каз. № 32 к. 91-6. 
ГЛЬІБОКЬІЙ, прикм. Див. Глубоньїй. 
XVII. Герасим... на пущи глнбокой зостал 

Жив. Св. 4,—бет в них (ангелах) глибокая по¬ 
кора Жит. Св. 90. — &іади и ти глибокими 
предь прчстьіма єго ногами смиренїемь Рук. 
№ 362 к. 27. — (Ісосифь) в’ц$цоннй зоталь 
в’ ровь глибокій, где ревно плакали Літ. Рук. 
20-6.—(Іовь) умерьвь старости глибокої! ІЬ. 29. 

ГЛЬІНА, рж. Див. Глина. 
XVIII. Гончарям чловека мощноб з глини 

зробмт’: тьшкож невозможно зробивши дші 
влйпит’ Клим. Вірші, 98. 

ГЛЬ1НЯ(Н)НЬІЙ, прикм. Див. Глиняний. 
XVII. Яко начьшА глннанноє ськрушили 

ихь Богсл. 51. —бели ш води той світь 

згинеть, то каменнаді вежа остатись можеть, 
а если през’ огонь, то гльШАнаА Літ. Рк. 
5-6.—6. 

ГЛЬІНЯСТЬІЙ, прикм. Див. Глинястий. 
XVI. У стаде два кони моих пограбиль: 

одного глинястого, а другого рижого Кн. 
Гродск. Луцк. 135 (1564). 

ГЛЬІТАТЙ, де. Ковтати. 
XVII. Мед шги вино, коштуючи тоє горлом 

глитавши Ак. ЮЗР. II, 222 (И. Виш.). 
ГЛЯДАТИ, де.—іного, чого, шукати. 
XVI. Воудет гллдана на томь то родоу кровь 

всіхь пророковь 6в. Пер. 51.—ГлАдаю плода 
(на емоковници) іЬ. 55. 

XVII. Ми того глАдаймо ‘на што есмо са 
пустили Пам. укр. м. II, 114 (Уч. Єв.).—Не 
глАдаймо виденїя, ани сосашіія Взтх. Сказ. 
27. — Корол розказав их искати. глддати ІЬ. 
оо 
<>о- 

XVIII. Пророки вшит’ки вигубила, тнлко 
са зостал пророк ілїа, але и того глАдала... 
и хотіла погубити Пам. укр. м. I, 297 (Рк. 
Тесл.).—Сова... иогодов’ку собі глдДаєт ІЬ. 
II, 105 (Рк. Тесл.). 

ГЛЯДИЛИЩЕ, рм. Те, на що глядять. 
XVIII. И юсквер’нит солтарь стьій, а крет 

Хвь наречет гдаДилищє Пам. укр. м. IV, 
294 (Рк. Тесл.). 

ГЛЯДЬТИ, де. 1. Дивитися, роздивлятися, 
оглядати. 

XV. Смотрихомь како сд клянають... и пок- 
лонивьса садєт и гладить сімо и овамо Ип. 
94 (987). —А тамь іздиль семи до Кузмина 
ставовь глядіти Ак. ЮЗР. II, 110 (1480). 

XVII. На чистоє радь гладити Бгь сердце 
Тит. 349 (Тріод. 1648). — Вела (Сибілла) 
цесара' на особное місце и казала єм^ гла- 
д?5ти в’ небо Рук: № 202, к. 185.— Сестра 
єго Марїа... гляділа на то здалека Літ. 
Рук. ЗО. 

— вь зубьі ноню, дізнаватися якого віку кінь. 
XVIII. Даремному коню не гляди в зуби 

Клим. Прип. 203. 
2. Див. Глядати. 
XVII. Анслове... пошли... до гробу гда- 

д?5ти Пречстои Двн Гал. Кд. Раз. 278. — 
Аби Ромашка и Ромашчиху... не турбовали, 
єжели би им чого було потреба, нехай мене 
глядят, не их Ак. Полт. Гор. Ур. 1,153 (1669).— 
ОскКдиєть м&еска пол# тогди сімь жень 
м$ка єдного б$$ть глаДіти и не найдут’ 
ихь Рук. № 202, к. 203. 

3. —чого, пильнувати, доглядати чого. 
XVII. Найбарзйй Вогь гладить жйтіа дюд- 

ского Каз.Х. 
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XVIII. Гляди, дядку порядку Клим. Прип. 
208—Що то за господар,щосвоєг(о) доброг(о) 
не глядит іЬ. 257—Гляди себе, будеть с тебе 
іЬ. 262.—То глядіть того, щоб сами єете себі 
не потеряди своєго діла Літ. Бел. 111,113. 

ГЛЯДІТИСЯ, де. — на що, дивитися, роз¬ 
дивлятися, оглядати (що). 

XVIII. Пошла у поле гладіти са на з’бо- 
жа Пам. укр. м. II, 339 (Унґв. Рк.). 

ГЛЯЖЕНЬЕ, рн. Чинність від «глядтш». 
XVI. Очи Вжни и гляженіє значит виденіє 

всіхь речей Катех. а вьізн. в. 137-6. 
ГЛЯНСЬ, рм. (нім. Шапг). Цукрова полива 

на пекарські вироби. 
XVIII. На марціпаньї налить глянеь, взять 

самого найчистійшого канарского сахару... 
б'Ьлокь розбить яєчній... и намазать на марцьі- 
гшь Рази. марц. 240. 

ГЛЯНУТИ, де. 1. Доконана постать від «гля¬ 
діти». 

XVII. НІап' оЬетпуз'іа, зіап' а гайутсуз'іа 
Кгон. Іеті. 1, 115 (1648). 

XVIII. Глянтеж на мою, як на медвежу 
шкуратяну Укр.-Р. Арх. IX, 53.—Як глянеш 
с гори то видно Іордан Путн. Ієр. 16-6.— 
Засиплють ніскомь очи, нєглануть ніколи 
Вогл. 284. 

—кривими очима на щось, бути незадово¬ 
лення чимсь. 

XVIII. Монархии Московская з Полскою 
міли зєдпочитися имь (іншим народам) страш¬ 
ними бити, а особливе Шведь,кривими на тоє 
глянули очима Бел. Сказ. 150. 

2. —в що, на що, розглянути, розмірку¬ 
вати що. 

XVII. Судь... добре в то глянувши (поста- 
новиль) Прот. Полт. С. II, 142 (1678). 

XVIII. Глан’мо хретіяне увагою на вдяч- 
ность... паралітика Науки парох. 13. 

ГЛЯСЬ, рм. (ст. пол. §1аг). Полива на ме¬ 
талеві вироби. 

XVII. На отливанья літерь новмхь дав ть 
мні... шпижь, глясь, желіза Ист. Черн. Тш. 
574 (1679). 

ГМАТВАТИ, де. (пол. §таПтас). Без ладу 
мішати, плутати. 

XVI. Всихь, яко вилялеть гматваєть Ан- 
тир. 801. 

ГІУІАХЬ, рм. Див. Ґмахь. 
XVII. Чудотворець великій Никола тіло 

своє перенесено бьіта допустиль... зь одного... 
презь погань" спустошеного шаху до гмаху 
другого оть поганекои руки недоткненого 
Копист. Пал. 894,—Пань Алексаидер Проко- 
новичь на рокь прнйдучнй от гмахов братских 

чиншу рочного дадь злотих 42 Арх. ЮЗР. 
І, XI, 369 (1626). 

ГМЙНЬ, рм. Див. Ґмиїгь. 
XVII. Предь ВСІМЬ гминомь людскимь 

Діар. Фил. 100. 
ГМЬІРАТИ, де. (пол. §тегас з нім. §ета!і- 

геп). Вигадувати, мудрувати. 
XVII. (Латмнники) в?5рити нехотят, але 

шпмрают и гммрают телесннми и потемненими 
розумами Кн. о Вірі 95.—Міли... отступ- 
никове... на правду сліпими очима по не- 
винности церкви святой восточной не шнрати 
Копист. Пал. 874. 
ГНАЗМА, рж. Див. Агіазма. 
XVII. Жебн не гназмою, але самьімь тілом 

и кровию христовою иричащени били Літ. 
Густ. м. 44. 

ГНАТИ, де. 1. Див. Гонити. 

XV. И иовелі (Мьстиславь) гнати люди и 
Торки в Веручь Ип. 289 (1126). 

XVI. Женучи дей намь нине в суботу... 
вепровь... то... Окуровскій споткаль нась 
Кн. Гродск. Луцк. 9 (1564). 

XVII. Поганин... нас в неволю женет 
Каз. № 32, к. 80-6.—їїетоь папередь казаль 
гнати стада Крон. Боб. 298 (др.) —Не галко 
козаковь у войско гнано, але и міщань Літ. 
Сам. 141. 

XVIII. Вода которая млинь^ женеть Пам. 
укр. м. IV, 414. (Рк. Н. Д.). — Коней 7... 
велілемь гнать в Ромень зь овцами Дн. 
Марк. І, 90.—1Тепер... по малой воді не можна 
гнати (човнов) Кн. Нос. 52. 

2. Бігти у слід, гнатися за ким, пересліду¬ 
вати кого. 

XV. Женуть по нась Ип. 132 (1019).—Дани- 
л ови же хотАЩоу гнати по нихь іЬ. 804 (1249).— 
Послаша сторожі. Литва на озері Зьяті и 
гнаша чересь болота до ріки іЬ. 818—819 
(1253). 

XVII. И з жалю сама хтілам за ним гнати, 
задержаламся, же єго шукати цесар и отець 
слугь своих послали Др. Ол. Ч. Б. 172.— 
(Брать Дорошенковь) з оними татарами... 
заледво увойшоль в Лисянку, добре онихь 
гнано Літ. Сам. 120—121. 

XVIII. Мидіюн... начнет гнати нещадно и 
старих не пощадит Пам. укр. м. IV, 296 (Рк. 
Тесл.).—Потоцкий... приказаль слугамь сво- 
им гнати за Хмелшіцким Вел. Сказ. 6. 

3. Поспішати. 
XV. Ростиславь же то сльїшавь и тако ос- 

тавА полки своя, а самь гна Києву Ип. 473 
(1154). 

4. Гнати дєготь, випалювати деготь з дерева. 
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XVIII. Дубровщини от дегтярей которьш 
женуть по майданам^... деготь... по 2 рубля 
денегь Оп.им. Дан. Алост. 77. 

5. Гнати вь гору (будинок), будувати, ви¬ 
водити. 

XVII. Чертежець... виражаєте якою висо¬ 
тою маєт бути в гору муровньїмь ділом! 
гнана (церков)... то єсть ота фундаменти до 
щита вь двопятерннхь сажней десять Літ. 
Мг. м. 29 (1695). 
ГНАТИСЯ, де. Бігти вслід, наздогін. 
XVII. Небожчица бивши пяною за сусідою 

моєю попадею... гналася Прот. Полт. С. І, 
22-6. (1674). 

XVIII. За Ісаемь хочай и гналися... толко ж 
не нагнали Кн. Нос. 65-6.—Хмелницкій... 
мислите якобн утікати уже, єсли би мало 
далій до табору били гналися (поляки) Літ. 
Вел. IV, 25 (Лов. 1728). 
ГНЕВАНЬЕ, рн. (блр.). Див. Гніванье. 
XVI. Негодованє—гневанє Лекс. 10. 
ГНЕВАТИСЯ, де. Дав. Гніватися. 
XVI. Прочитайже, не гневаючися, сеє пи- 

санье моє Отн. И. II. кя. Остр. 1049. 
ГНЕВИТИ, де. Див. Гнівити. 
XVII. Мстиславь не хотячи брата старшого 

Романа гневити... вернудьея до Новгорода 
Крон. Соє. 178. 
ГНЕВЬ, (блр.). Див. Гнівь. 
XVI. Пани... ножомь сколола власними ру¬ 

ками... маючи на него (пана) гневь Арх. ЮЗР. 
VIII, III, 383 (1583). 
ГНЕДОРЬІЖЯЙ, прикм. Що має шерсть 

і гніду і рижу (руду), помішану. 
XVII. Внесла до мужа своєго... вола гне- 

/Г рижого и иншоє убозство Ак. Бор. 13 
(1617). 
ГНЕДЬІЙ, прикм. Див. Гнідьій. 
XVI. Другиє возники гнедьіє Ж. Курб. І, 

133 (1587) 
ГНЕМБИТИ, де. (з пол. §п<=Ьіс). Гнобити. 
XVII. (Священики) свою волю полнята и 

свои своихь гнембята Діар. Фил. 93. 
ГНЕСТИ, де. Пригинати, придушувати. 
XVII. (Я) казал Гаврилові за шию за вожки 

держати и до землі гнести (человіка) Кн. 
Міск. Полт. 16 (1692). 
ГНИДА, рж. Яєчко нужі. 
XVII. Помазі?ємь (чсснокомь) главу, тегда 

вши и гниди пссчезиуть Рук. № 362 к. 256-6. 
XVIII. Сокомь часноковимь помазуй главу, 

воши и гниди умирают Млр. дом. ліч. ЗО.— 
Такая роскош наша, вуши нас идят гниди по- 
магают Укр.-Р. Арх. IX, 54.—'Вді воши, да 
стали и гниди Клим. Прш. 258. 

ГНИЛЕЦЬ, рм. Хороба крови в наслідок 
поганого живлення, скорбут (ЗсогЬиіив). 

XVII. На гнилець, котор й єжели где на 
тілі, албо в г^бі трафите*, такь маєшь чи¬ 
нити з’ тихь материй: Взіав’ши лазарового 
с&на шматок испалити в черецк^, истерти 
на порошок, такь же гал&і^ сьпалдти и 
ростерти на поропште, що би било ревно 
в обоихь Кр. п. 309. 
ГНИЛОСТЬ, рж. Тління, процес розпадання в 

органічних тілах, гнилість. 
XVII. Чдкь... нні в шарлаті, а завтра в’ 

гяилости 0 сд. Дав. 29.—Яблко зверху пієнкиоє, 
а вщ/трь гнилости и емроду полноє Рад. Ог. 
286.—(Члкь) виаль вь гнилость члонковь Рук. 
Хрон. 186. 

XVIII. бели на конці (щетини) кровь або 
ропа яка и гнилость, то слабіє (свині) суть 
Укр. Госп. ІІор. 72.—Віруйте... воскреснеме 
изь гнилости на пожитокь вічний Поуч. Няг. 
57. 
ГНИЛ ЬІЙ, прикм. 1. Що може гнити, псу¬ 

вати'я\ тлінний. 
ХУИ.^Гнила*, Растлшшаа: Бабскаа Бер. 

Лекс. 28.—Члкь з натоурн єст гнилим 0 сл. 
Дав. 29. 

2. Що зіпсувалося, загнило. 
XVI. Члонкн, которьш отлучившися неко- 

лись одь тела духовного христова яко гнильїе 
и мертвьтє ни якого живота вь собе не маючи 
Лист И. II. 993/ 

XVIII. бсть вода вонячая смердячая, гни¬ 
лая Ал. Тиш. 89.—ІІодь пнемь гнилимь ду- 
бовимь Зап. Черн. Губ. Ст. Ком. 0,82(1713).- 
Жито... з которого було много гнилого Арх. 
Вид. м.; екон. спр. (1758). 

Гнилий вітерь, вітер шкідливий, недобрий. 
XVII. Зь западу гнилий вітер тую новину 

прннісь Арх. ЮЗР. І, VII, 273 (Отп. 1616). 
Гнилов слово, пусте, неподобне слово, лайка. 
XVII. Слово гнило да не изи деть из 

ь’сть твоихь Рук. № 362 к. ЗО. — Словь 
праздннхь или гнильїхь з усть не вьшущай 
Ак. ЗР. V, 202 (1687) —Алелей ниґдн... слова 
гнилого на них (слуг) не мовил Жит. Св. 
66-6. 

XVIII. Устні маємь воздержовати... от слов 
гнилихь Св. Реш. 356-6. (1710).—Оу *ком 
слові гнилом и неподобиом Пам. укр. м. І, 
265 (Рк. Тесл.). 
ГНИЛЯКЬ, рм. Чоловік хорий на якусь хо- 

робу, коли наче тіло гниє. 
XVIII. Жона Ісовова... станет ему судити, 

мов*чїї: Гнюілку чер’вивУі Пам. укр. м. І, 
266 (Рк. Тесл.). 
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ГНИТИ, де. Розкладатися, розпадатися че¬ 
рез хемічні процеси, жуватися. 

XV. Болезнь ж єго си скажемь: нача ємоу 
д'Владим ру) гнити исподнАїа оуоустна Йн. 
914 (1288). 

XVII. Члкь єсть... проудко ГнЙОЧІЙ листь 
О сл. Дав. 29.—1Тгела и кости звдали гнити 
лсоватисд Гал. Кл. Раз. 419. 

XVIII. Сего дна живе, завтре гниє Клим. 
Прип. 243.—Вконець вьсіхь Поляковь Хмел- 
ницкого оружіє разорило и єдним зь нихь 
там же на Жолтой Воді жити и гнити пове¬ 
ліло Вел. Сказ. 36. —А не гнило бь далше 
сіно неделею... складать оноєв скирди Арх. 
Сул. 117 (1778).—Тіло гниєть и не гоитея 
Млр. дом. ліч. 34. 
ГНОЄВИДНЬІЙ, прикм. (ц. сл.). Нечистий, 

закаляти. 
р%ХУІ. Еонстантинь Копронимь гноєвидннй 

< Ак. ЗР. IV, 210 (1600). 
ГНОЄМИНИТЬІЙ, прикм. (ц. сл.). Див. 

Гноєвидньїй. 
XVII. Еонстантинь—названий єст Копро- 

ним тоєст гноєминитнй Крон. Боб. 346-6. 
ГНОЄНЬЕ, рн. Чинність від «гноити». 
XVII. (Треба) лішьшей покрите... оглядит, 

а гноєне дому оддалит Каз. № 32 к. 36. 
ГНОИТИ, де. 1. Управляти гноєм. 
XVIII. Моргь землі гноєннои... увязнвать 

я отдавать за рубля и копеєкь 20 С. і Р. 41-6. 
2. Давати гнити, нищитися. 
XVI. И тоє все вь моць свою есте взяли и 

нечатью своєю запечатовали и тоє дей все... 
тамь оть польрока гноите Арх. ЮЗР. І, І, 
156 (1582). 
ГНОШЦЕ, рн. Кут гною\ місце куди ски¬ 

дають гній. 
XVIII. От гноища возставил єго нища Літ. 

Вел. III, 348. — Той убогій лежаль предь 
ворота богатого у гноищи Пелгр. Ип. Виш. 
75. — Оть гноища можеть єго узяти нз’ грязи 
я посадити со князи Ал. Типі. 63. 
ГНОІОВЬІЙ, ГНОЙНЬІЙ, прикм. Що ви¬ 

пускає гній, гнійний. ■ < * 
XVIII. И з тими жилами тоє самоє зробити, 

Що суть коло хвоста близко тилной гноіовой 
дзюри Укр. Госп. Пор. 71. 

Гнайиоз слово. Див. Гнилоє слово. 
XVIII. На тотьі гшоеннє и гноиниє и плю- 

гавиє слова єи не оутерпит Гдь Бгь Пам. 
■укр. м. IV, 328. (Тухл. Рк.). 
‘ ГНОЙ, рм. 1. Густий плин, що тече з чирки, 
або рани (Риз); чирки гнійні. 

XVII. Гной... болАЧка, врод Бер. Лекс. 
28; 187.—Грюза- Гной матерїа іЬ. ЗІ—Нога... 

отекла била полна гноєм от тростини, кото- 
рая ему (леву) увязла єст в ногу Жив. Св. 
5-6.—Іовь зась шпетний бшь на тщі, бо єго 
все тіло било в гном в’ роб.ітстві Гал. 
Кл. Раз. 300. 

XVIII. Іовь... остругавь черепомь гной 
свой Пам. укр. м. І, 266(Рк. Тесл.).—Болізнь 
ТАЖкад короста, паршивий гной смердАЧЇй 
іЬ. IV, 303 (Рк. Тесл.). 

2. Випорожнення людське або звіряче; мі¬ 
шанина звірячих відходів з соломою і сіном, 
кал, лато, гній. 

XVI. У бокь кь воде окно вь той стаєнце 
для метання гною вделати, аби на цвинтарь 
гной и нечистоти не бьша метана Арх. ЮЗР. І, 
І, 81 (1577). 

XVII. Мотала: Гной, лййна Бер. Лекс. 81.— 
ТовІа ослшіь дла гною ластовмчного, которий 
от гнізда паль на очи ему сплчому Гал. Кл. 
Раз. 66.—А єслк бм оумерль казаль тало єго в’ 
гной в’кинути Жит. Св. 1678 р. 68-6. — Под 
хатою близко на гной солома спала Прот. 
Полт. С. 1,135 (1691).—Іовь... в гною лежати 
мусіль Крон. Боб. 37. — (Ііввь) не маючи 
хусть на отиранє струповь оних, лежачи 

• в’ гной, черепом отираль Літ. Рук. 29-6,—Тую 
діру возами гноіомь и землею понасипавши 
застави ш били Літ. Сам. 124 (1674). 

XVIII. Обачилемь, жемь в’чинень из’ зем- 
того гною Рук. К. У. № 21, к. 4-6.—З гною те¬ 
лячого попел упаливши... прикладать Млр. 
дом. ліч. З,—Накопати у гной червяковь ІЬ. 
35. —Лазарь... пред’ воротами єго (богача) вь 
гном валАЛСА Сімя Сл. Б. 104 (1772).—Цвіть 
оу полю... оувАнет и иосхнет, О'упадет ца 
землю и гноємь станет Пай. укр. м. І, 337 
(Рк. Тесл.). 
ГНОЙНЬІЙ, прикм. Див. Гноіовьій. 
ГНУЙ, рм. (пол. §пб]) Див. Гной 2. 
ХУІІ. Хлопу, Що гнуй зносиль з друкарні 

и з пивниці... внносил,—з. З Арх. ЮЗР. І, 
XI, 421 (1654). —Гнуй голубАЧІй сосшща 
(:мирка:) за пат грошій била Ветх. Сказ. 
49. 
ГНУСНО, присл. Див. Гнюсно. 
XVIII. Пазногти не обрізаній и неумитіи 

носити гнуспо єсть Політ. 47. 
ГНУСНЬІЙ, прикм. Див. Гнюсньїй. 
XVIII. Все ничистоє и гнусноє будуть дати 

змій и скороти Пам. укр. м. IV, 286 (Свідз. 
36. ). 
ГНУСЬ, рм. Див. Гнюсь 2. 
XVII. Гнусь сотворили оба Рук. Хрон. 52. 
ГНУТИ, де. Згинати, скручувати (гроші— 

бити). 
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XVIII. Червонить золотихь пять гненихн 
Літ. Бел. IV, 119 (Реєстри Пал. 1704).— 
Манасто зн чешоними гнутими Зап. Черн. 
Губ. Ст. Ком. її, 117 (1746). 
ГНУЧИЙ, прикм. Той, що гнеться. 
XVIII. Двадцат возков желіза доброго гну¬ 

чого Млр. Род. III, -298 (1701). 
ГНУШАТИСЯ, де. Почувати відразу, бриди¬ 

тися. 
XVI. Гнушйюсд, бриджусь Зиз.Леке. 97.— 

Вьі же, кто знаменія видимаго крестнаго гну- 
шаєтся, учиньте жь деянія кресту Сп. прот. 
Лют. 87,—Нихто... гнушатисе ими не можетн 
Лист И. П. 993,—А соті бн, которнй отсту- 
повати міль... таковнмн гнушатись, яко от- 
ступникомь Арх. ІОЗР. І, XI, 4 (1599). 

XVII. Гнупмюсд Брмджусл, отр'ішшсд, 
прикро ми, мерзит’ ма Бер. Лекс. 28,—Богачь... 
гнушався ними (Лазаремь) яко бестією 8в. 
Реш. 146,— Хс...не гнушаєтся грішнаго чло- 
века ІЬ. 411.—Где в’ той час/ь пнха, которал 
в’шисткими гнушаєт Сд,а себе щось розумієтн 
бьгги Пам. укр. м. IV, 205 (Осл. Рк.). 

XVIII. По что о^бо безразсг/дно откидйти 
или гнушвтисд дйром божіимь Сімя Сл. Б. 
400 (1772). 
ГНЬВАНЬЕ, рн. Див. Гн-Ьвь. 
XIV. Штобн тому вольно гнать (вепрьі) безь 

єго шкоди и безь гнівапья до своєго лісу 
Ак. ЗР. 1,19 (1347). 

XVI. Вражда—ворогованє або гніване Лекс. 
4. 
ГНІВАТИСЯ, де. Сердитися, пересердя мати, 

гніватися. 
XV. И начаста (Стополкь и Володимерь) 

гніватиСА на солга, іако не шедшю ему на по- 
ганніа с нима Ип. 219 (1095).—Окаиннй 
црь... почали гніватиСА Чет. 1489 р. к. 55-6. 

XVII. Гніваюся — кручиняюся, недугую 
Синон. сл.-р. 16—Перестань... гніватися 6в. 
Реш. 17-6,—Почнг/т са вадити межи собою 
(люде), гнкватисА на себе и наступати єдинь 
на другого здоров’є Гал. Гр. Розм. 16— Кгдьі 
тобі оповім о том не гніватимешся на мене 
їїрот. Полт. С. II, 172(1686).—Кириль стнй... 
о тоє не гнівався Крон. Боб. 309. 

XVIII. Гнівалася баба на торгь, а торги того 
не знаєт Клим. Прип. 208.—бжели ти гніва- 
шса на мене... то бій мене Сіма Сл. Б. 419 
(1772). 

—зи кьінгь, сваритися з ким. 
XVII. Діти...не долго з’ собою гнйвают’СА, 

зйразь іднйютса Гал. Кл. Раз. 522—Ми с 
паном полковником Полтависким не гніва¬ 
ємся Ак. Полт. Гор. Ур. II, 21 (1666). 

П-ГбВИТИ, де. Збуджувати гнів, сердити.. 
XVII. бети... у нікоторнх людей мова: бгу 

служи, а діавола не гніви Рад. Він. 350,—Аби... 
і роля на себе не гнівили радили ими (воєвода) 
Крон. Боб. (др.) 299. 

XVIII. С ними жит, того не треба гніви? 
Клим. Прип. 245. 
П-Г6ВЛИВЕ, прися, від «гніьвлиеийі» 2. 
XVII. Гнівливе—неистове Синон. сл.-р. 16. 
ГН-БВЛИВОСТЬ, рж. Схильні ть до гніву „ 
XVII. Злопомшанїе: Застарклал гнівлм- 

вость Бер. Лекс. 28—29.—Гнівливости зась, 
тура пені о в’ хамом’ собй мечем’ послушенства 
забял’ биґ Тр. пости. 555. 
ГН-БВЛИВЬІЙ, прикм. 1. Схильний до гніву. 
XVII. В тими огню будуть горіти... люде 

гнів лив ми Гал. Кл. Раз. 138,—Ви гнівливую 
душу не увойдеть дхь стнй 6в. Реш. 17.— 
Холерики албо марсовать єсть нош?дливий, 
пьіщний... гнівливий Кр. п. 309. 

XVIII. Округами бестій и гнівливни звірі, 
Пам. укр. м. III, 46 (Перем. Пр.). — Діти... 
бнваютн скупни:.. гяівливьш Пр. Госп. 9. 

2. Гнівний. 
XVII. Гнівливьій—яровидньїй, сердовидньїй 

Синон. сл.-р. 16,—Я переди отцеми своимь... 
крьшся, щоби мене не биви, бо вини на мене 
теперь гнівливий Прот. Полт. С. 1,108 (1690).— 
Уста гнівливаго кидають словеса злиіа 36. 
1693 р. к. 92. 

XVIII. Гнівливая и досадителная... коррес- 
понденція короля... зи Османом Літ. Бел. Іг 
прил. 3. 
ПТБВНЬІЙ, -прикм. Що гнівається, серди¬ 

тий. 
XVII. (Каин) почали бити гнівним на неге 

(Авеля) Крон. Боб. 5-6. 
XVIII. (Поляки) своєго сердца не хотять 

змягчити и переставши своєй гнівной завзя- 
тости з нами до цервои... прийти приязни 
и згоди Бел. Сказ. 93. —А найбарзій сте¬ 
режися показатися гнівними на кого нри 
гостяхн Політ. 48. 
ГНЬВЬ, рм. Вищий ступінь роздратувати 

нетришно.ти проти кого:ь, гнів. 
XIV. А коли жь у жалобахь... гніви.... 

зазрость, помсти, а ни тежь боязнь о правду.... 
судья... иміти ви руці... сказаній би чинили 
справедливо Ак. ЗР. І, 16 (1347). 

XV. ВАчеслави же реч си гнівомь ки Иза- 
славу Ип. 399 (1150).—А гніви ими имаєть 
отпустить ЮРГр. № 71 (1434). 

XVI. Васнь—гніви, храпи Лекс. З,—Позріль 
на них (Ісус) з’ гнівом и жаловаль і» окаме- 
нении ердца ихь 6в. Пер. (рк.) 136-6. 



Гнідострокатнй 53? Гн '"здо 

XVII. ВряждагВороговаяье, гнів, неприязнь, 
н нязисть Бер. Лекс. 16,—Гнйвь. Ядовитость, 
ідь, шаленство... нетершгавост’... ярость іЬ. 
28.—Злоп мн ні : Храпь, пшв', застарілий 
її). 46.—Ярі/СА: запалдюсд гнівом’... надн- 
мйюсд, серджусд іЬ. 209,—Ярость... почн- 
ШЮЧІЙСд вдав’, до гнйву перхливост, серди- 
тость іік —Гнівь —ярость, гнівь, вражда, 
кручина, напасть, біда Синон. сл.-р. 16.— 
Гнівь застарілий—злопомнініє іЬ. — Діавол 
толикую зависть имаеіь на Словенский язикь 
же ледво живь оть гніва Ак. ЮЗР. II, 210 
(И. Виш.).—Гнів игордоет... або пиха: єсть 
фундам нть и гніздо... діавола 6в. Реш. 17.— 
Я... з запалчивости гніву... ухо откусилем 
Прот. Полт. С. 11,100-6. (1683).—В нась гніву 
не било... тилко... в посварі... вдарилем зятя 
ІЬ. 188 (1690).—Надія розвязуєть гнівь: тая 
бо вімь оннй завстьіжаєть Ліств. ЗО. 

XVIII. Хмелницкий оставивши вічне службу 
свою уйшоль вовсе от гніва панскаго Вел”. 
Сказ. 6.—Рек до нихь грозно, яко бьі со гнівом 
Пам. укр. м. І, 167 (Рк, Тесл.).—(бсть цнота) 
терпливость, которой єсть противний гнівь 
Собр. Прип. 119—Не радуется бо богь, какь 
кто цогибаеть, тімь и праведній гнівь свой 
далі отлагаеть 36. № 1748 к. 6-6. 

Бути вь гніву (з ким), мати гнівь (на ко¬ 
гось) сердитися, гніватися (на когось). 

XVII. Отпустімо ж от срдца тим па кото- 
рьіх маємо гнівь Тр. П. М. 914—Хто Бу 
молится вь гніву с кимь, то и млтва єго 
мерзена ест 6в. Реш. 17.—Слово даль, гнівь 
маючи на... гетмана за полковницство Ні- 
жинское Арх. Мот. 120 (1677).—Сели маєте 
на нихь якій гнівь на нині самомь метітеся 
Крон. Боб. (др.) 298. 
Взяти гнівь (на когось), ісполнитися, навод¬ 

нитися гнівоіуіь, гніву, розсердитися, розгні¬ 
ватися (на когось). 

XVI. Напльяилис гнівоу в’си котории били 
вь соборищи 6в. Пер. 33,—Царь ісполнился 
тяжким гнівом Рук. Муз. № 513 к. 1. 

XVII. Кроль Данило взявши гнівь сь по¬ 
ляками заразь почаль наежджати їїолщу Рук. 
Хрон. 471,—А то за-для того гнівь узяли (кол- 
мики) же гетмань Бруховецкій самн з ними не 
пойшоль на войну Літ. Сам. 91 (1666). 

Гнівь зь горячой милости, заздрість. 
XVII, Гнівь з горячой милости—ревнова- 

ніє Синон. сл.-р. 16. 
ГНІІДОСТРОКАТЬІЙ, прикм. Білий з гні¬ 

дими плямами (про коня). 
XVIII. Кон гнідострокатнй Арх. Вид. м.; 

екон. сир. (1737).—Лошад єго хоруженка гні- 

дострокатую своровали Прот. Полт. С. III,, 
56 (1756). 

ГН-БДЬІЙ, прикм. (про масть конячу), що 
має шерсть близьку до брунатної на колір. 

XV. Конь єго (Данщовь) застрілень бнеть 
гнідьщ Ип. 773 (1234). 
ХУІІ.Продалсм...за коніа в шерсти гнідого- 

Прот. Полт. С. II, 70 (1680).—Дві коро¬ 
ві гніднє Тест. Адам. 169. 

XVIII. Одинь (конь) сивострокатій... дру¬ 
гій гнідий Ск. о р. Мил. 10 (1739).—Внлученно- 
пану Адександру Гамаліи... стрижокь дві-, 
єдна гнідая темноватая, другая буланая чорно¬ 
гривая Млр. Род. І, (прил.) 86 (1741). 
гнвздити, де. Лагодити, готувати, ку- 

кобити житло. 
XVII. (Янепченко) вь Корсуні гніздить со¬ 

бі мішканьє Ак. ЗР. V, 152 (1678). 
ГИВЗДИТИСЯ, д\ 1. Мати своє гніздо, ро¬ 

бити собі гніздо, гніздитися. 
XVII. Гол#бь... на місти# безпечномь.... 

гніздитсіа Рук. № 362 к. 120. 
XVIII. (Змиевн голови) ся там’ гніз’дшш 

оу воді Пам. укр. м. II, 179 (Рк. Тесл.).— 
Мури... гніздящихся в сбеі зміевь и роз- 
нихь Тадовь и червей содержащіє Вел.. 
Сказ. 3. 

2. Мешкати, перебувати. 
XVII. (Здрайцьі) которьіе на томь боку гніз- 

дятея Ак. ЗР. V, 172 (1682). 
ГНЬЗДО, рн. 1. Кубло, приміщення,1 що 

роблять птахи, щоб класти яйця, та вихову¬ 
вати пташата, гніздо. 

XV. Гулубеви же и воробьеве полетіша вь 
гнізда свод Ип. 48 (946).—От пересоппици 
к орлему гнезду, от орле гнізда по трибі- 
совский кургань ЮРГр. №91 (1458). 

XVI. Соколь... не дасть гнізда своєго вь 
обиду Сл. о п. Иг. (Пер.) 114.—Село... зь лови 
звіриними и пташьими и зь гніздомь со- 
кольимь Ак. ЮЗР. І, 58 (1518). 

XVII. Нмрище: с’ піскг/ домокь... ямка,, 
гніздо Бер. Лекс. 99.—Ластовка з’ болота 
гніздо себі чьшитьдда мєшімна Гал. Кл. Раз. 
68.—ЬІашедши птаха якого в гнізді... водно 
пусти Літ. Рук. 39. 

'XVIII. Гніздо ластовиное... растерши до 
горла прикладать Млр. дом. ліч. 25,—На том 
дереві гніздо нотдчоє Пам. укр. м. II, 67' 
(Рк. Тесл.)—Навари мровокь зь гніздом... 
дай коневі пити той води Укр. Тосп. Пор. 
59. 

2. Рід, плем’я. 
XVI. Прострошася Половин, акьі пардужє 

гніздо Сл. о п. Иг. (Пер.) 112. — Вси три 
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Мети славшій не худа гнізда шестокридвци ІЬ. 
118. 

XVII. Гніздо антихристово грАдеть вь мирь 
Рук. № 202, к. 193. 

3. Громада, кут, гурт. 
XVI. Дремдеть вь полі Ольгово хороброе 

гніздо Сл. о п. Иг. (Пер.) 100. 
4. Домівка, місце перебування, помешкання, 

оселя. 
XVII. Гнів и гордост або пнха єсть фун¬ 

даменті и гніздо... діє вола 8в. Реш. 17. 
XVIII. Зь нашого славетного гнізда Січи 

рицерскіе молодці отваги своєї знань... по¬ 
казали Літ. Вел. III, 174. 

5. Заглибина, ямка. 
XVII. ІІродалисмо... половину млина... ка¬ 

мін нижний Павлов, ступи, гніздь чотири 
Ак. Полт. Го.р. Ур. III, 2(1661).—Третєє (коло) 
веєніаное, где найдуетсіа гніздь піат просіаиьіх 

.адвіфалюшовнхПрот. Полт. С. II, 272 (1696). 
XVIII. З’ працовмтостю робота...приходить: 

покул готовий олій из гнізда ввіходить Клим. 
.Вірші, 114.—Воскобойникь варить воскь и за- 
кладаєть в гніздо и колодами клине заби- 
ваєть. І з гнізда в судину наспод воскь исті- 
каєть іЬ. 114—115. 

6. Перегороджене місце, перегородка, пере- 
ділкг в шахві і т. под.* 

XVIII. Житій стихь отць гнізда З РЕПЛ. 
.54. 
ГНКЛЕЦЬ, рм. Бджоляна хороба, що від 

надмірної вогкости. 
XVIII. Нехай же такь будеть тяжко чужой 

нчелі... и гнілцю находити на мою пасіку 
Ваг. 208. 
ГНЬТАТИ, де. (ц. сл.). Пригноблювати. 
XVIII. Видячи людей своихь... от пановь 

полекихь и дозорцевь їхь бідственні гнето- 
мих и озлобляемихь... уболіваль сердцемь 
(Богдан Хмельницький) Вел. Сказ. 15—16. 
ГНЬТИТИ, де. (ц. сл.). Підтримувати (вогонь), 

розпалювати. 
XIV. Оумієши гнітить огнь Сильвестр. 

Сб. 650. 
XVIII. Не треба, не треба огню гнітити, 

єсть єго досить, ничимь гасити Пер. Укр. 
Лир. 17. 
ГНЮСНЕ, ГНЮСН0, присл. (пол. §шів'піг,-о). 

1. Недбало, ледачо. 
XVII. Благої:., в’ ршсской козі значить: 

Не гараздь... оухомне... гпоспе,... сине, що 
ттрію фаобу мает Бзп. Лекс, 4,—Гнюсніє: 
Нікчемнййше іЬ. 28.—Гнюсно—унило, щапст- 
венні Синои. сл.-р. 16.—Не гнюсне и не лі¬ 
ниве поступовая Пр. Жел. В. 

2. Бридко, гидко, розпусно. 
XVII. Мешко... кролеваль літь девят не 

рьіцерско, але гшосно и роспустьне жил 
Крон. Полск. 361. 
ГНЮСНОСТЬ, рж. (пол. §што8'(/).1. Леда- 

чість, оспалість, лінивство. 
XVI. Долгій покой у жолнірахь чинить 

гнюсность Отп. кл. Остр. И. П. 419. 
XVII. Гиюсность—униніє, небреженіе, щап- 

ство, нечистота Синон. сл.-р. 16.— Богат’ство 
гнюсности и роскоши єсть отцемь Тест. Вас. 34. 

XVIII. Гнівь отжедемь, гнюсность отра- 
зимь, сердитость оубїємь Пам. укр. м. IV, 
212 (Осл Рк.). 

2. Бридкість, гидота, мерзота. 
XVII. Тіло... гнюсностю гріха бнваєт опа¬ 

нованеє 6в. Реш. 89,—Мешко... за свою гнюс- 
ност от всіхь возненавиденнй Крон. Полск. 
361. 
ГНЮСНЬІЙ, прикм. 1. Ледачий, лінивий, 

неохайний. 
XVI. И хто жь не знаеть гшосного и взьгар- 

жоного народу Лист И. П. 1017. 
XVII. Магкїй: Гнюсннй... немощннй Бер. 

Лекс. 84.—Гнюсннй—унильїй, немонщнй, не- 
брегій, малодушний, мягкій, небрежникь Си- 
яон. сл.-р. 17.—Женихь... аби нас спачих и 
гнюсннхь не застал 6в. Калл. 154.—Хс... и 
в’ пості некажеть нам бити гнюсньїми але 
бити политиками, кажеть абмемо главу свою 
помазовали, а лице ог/мнвали Рад. Він. 1194.— 
Тая зас вдячная надгея не маєт тебе чинити 
гнюспнмь и яедбальшь до житїя побожного, 
але барзо прудким и п лньїмь Рук. №0.4° 86, 
к. 50.— Флегматикь-слабий, кремний, одітий, 
гкь наявний... гнюснїй Кр. п. 308-6. 

2. Бридкий, гидкий, розпусний. 
XVII. бет далеко шляхетнійшая дша над 

тіло гнюеноє Єв. Реш. 18-6,—Талесь п(ви¬ 
ді іь: гд-'пань гнюсннмь (в рук. гнюснн(ьі)мь) 
прожнованемь с.а не бавить, тоть дсмь єсть 
треальш Рук. № 362 к. 118. 

XVIII. Валдєтсд якь свина в калу, в гнюс- 

ньіх гріхах своих Пам. укр. м. IV, 310 (Рк. 
Тесл.). 
ГНЮСНЬТИ, де. Робитися «гнюсннмь». 
XVII. Гнюснію—униваю огнюсаю, стужа- 

юсь Синон. сл.-р. 17. 
ГНЮСЬ, рм. (пол. дпиз). 1. Див. Гнюсность 1. 
XVII. Аби вь гаюсь и вь ліность не при¬ 

ходили (люде) Копист. Пал. 824. 
2. Див. Гнюсность 2. 
XVI. Колько недель днепровоє... води не 

пивали для великого гаюсу трупу московского 
Кул. Мат. І, 51 (1580). 
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XVII. Гнись: Брмдкость Бер. Лекс. 28.— 
(Хс) всякую згода болізяь дші ндапеи отже- 
неть злую ножадлмвость, гнись, речій земннхь 
прагнете Кн. о В'Ьр’Ь, 309. 
ГО, недосл. Вигук, викрик подиву. 
XVIII. Го, го, го и довчать много Укр.-Р. 

Арх. IX, 66. 
ГО, причин та род. відм. займ. «він воно» 

в енкліт. формі. 
XVII. Всі братя... грошемь братскимь... 

повиннії го ратовати Пам. КК. І, 33 (1623). 
XVIII. Що ест посель німий, лист непи¬ 

саний, а бнль такій, же го прочте?—Голу¬ 
бець не уміль мовити, сошец маслинцовчй 
непіїсанннй, Нои го прочте Пам. укр. м. IV, 
411. 
ГОБЗОВАНЬЕ, рн. (ц. сл.). Гойність, роз¬ 

кіш. 
XVII. Гобзованїє, обмлїє: зрожеяье, обфм- 

тость Бер. Лекс. 29. 
ҐОБЗОВАТИ, де. (ц. сл.). Примножувати, 

•прибільшувати. 
XVII. Гобзр): множусд... моци, крюпости 

набиваю, розростуюсд, щастье набиваю Бер. 
Лекс. 29 —Богатнй вь доволствахь гобзуеть 
Ак. ЮЗР. II, 255 (И. Виш.). 

XVIII. Прекрасна Діво, радящая ниво, 
гобзованая щедроть Укр.-Р. Арх. X, 313. 

ГОБЗЬІЙ, прйкм. (ц. сл. гобьзь;. Гойний, 
розкішний. 

XVII. Домове их гобзи сут, страха на ні 
ніґдн не ест, шебов, ран же ш Гсда яіст на 
них Ветх. Сказ. 67. 
ГОБИНА, рж. і ГОБИНО, рн. (ц. сл.). Дос¬ 

таток, розкіш, гойність. 
XV. Вьльсви... избиваху старую чад... 

глще, яко си держать гобино Ип. 135 (1024).— 
Си (люде) держать гобину, да аще истрібиві 
избьєві всихь и будеть обильє ІЬ. 166 (1071). 
ГОБОЙСТЬ, рм. Той, що грає на гобої. 
XVIII. Слугамь гегманскимь талярь битій, 

гобоистамь—12 к. Дн. Хан. 43,—Двори пол- 
ковнхь музикантовь... волториистовь, гобо- 
истовь Ист. Оч. Полт. Луб. 84 (1766). 
ГОБОЙ, рм. (фр. ЬаиІЬоіз). Дутий музичний 

інструмент з роду клярнетових. 
XVIII. Играно на гобояхь жалостно Діар. 

Хан. 73. 
ГОВЕНЬЕ, рн. Див. Говінье 2. 
Великоє говениє, великий піст, піст перед 

Великоднем (у правосл. християн). 
XV. (Люде) конину ідоша и вь великеє го- 

вение Ип. 560—561 (1173). 
ГОВОРИТИ, де. 1. Мовити, розмовляти, ба¬ 

лакати. 

XIV. Зльїмь бісомь предстоящимь и... го- 
воряху придежяо Св. и Зам. І, 23 (Хрон. Гр. 
Амарт.). 

XV. И туть помолчати (треба), штобн тому 
царь олижь почаль мовити, тожь потомь тьш 
річи говорити Ак. ЗР. І, 211 (1500). 

XVI. А галици свою річь говоряхуть Сл. о п. 
Иг. (Пер.) 104—105 —Паши братя много гово- 
рят, а мало чинят Агей. 8ап§. VII, 236 (1568). 

XVII. Віщаю: глю, мов тю, повідаю. тж*у, 
голошу Бер. Лекс. 26,—Мовлю, говорі/ іЬ. 28.— 
Говорю—глаголю, віщаю Синон сл.-р. 17,— 
Войско... обачили трохь людей, с которнми 
неможна било говорити зашерокост ріки Крон. 
Воб. 170-6,—Як я первей говорилем... то и те¬ 
пер говору Прот. Полт. С. І, 237 (1700).— 
Дві особі... такую сторожу над собою міли, 
ижь ніґдьі до себе близко не приступовали, а 
ні з собою говорили Рук. № 0. 4° 86, к. 
54-6. 

XVIII. (Поляки) нічого болшей не уміючи 
тилко много говорити и утікати Літ. Вед. 
IV, 37 (Пов. 1728)—Не смійся и не говори 
самь до себе Політ. 49. —Стануть говорити 
ев'рейским іазмком Пам. укр. м. І. 170 (Рк. 
Тесл.). 

2.—на ного, нарікати на кого. 
XV. И начаша людьє говорити на воєводу 

Ип. 160 1068). 
XVIII. Человікь зльїй на всіх дож гово¬ 

рить Клим. Вірші, 14. 
—іушлитвьі за ного, молитися за кого. 
XVIII. Говоривь молитви за людій оу од- 

тарьі Пам. укр. м. II, 106 (Рк. Тесл.). 
Г0В0РКА, рж. Балачка, розмова. 
XVII. Штожь за пожитокь говорки или бе¬ 

сіди ннокови сь тобою Ак. ЮЗР. II, 218 (И. 
Виш.).—Виділем купу грошей же Миколай 
Вербецкому давал, а тилко межи ними говорка 
била спираючися за таляр Ак. Полт. Гор. Ур. 
І, 199 (1670). 

Г0В0Р0ВАТИ, де. Недотнана повторна 
форма від «говорити». 

XVIII. О Хі многьім людем говоровал, иж... 
нас внбавит Пам. укр. м. II, 319 (Рк. Тесл.). 
ГОВОРУХА, рж. Та, щ.о багато говорить. 
XVIII. И муха говоруха со мияі не буркне 

Клим. Прип. 219. 
ГОВОРЬ, рм. Гомін. 
XV. И в горахь тьш> кличь великь и говорь 

Ип. 225 (1096). 
XVI. Говорь галичь убудися Сл. о п. Иг. 

(ПерО 99. 
ГОВВНЬЕ, рн. (ц. сл.). 1. Побожність, по-. 

шана.. 
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■ XVII. Говшїє, Веперйцїо, Реверен’цїа: Встн- 
дйньєса з’ почтивостью, чченье Бер. Лекс. 29. — 
Почесть—говініє. Пошанованье—говініє. По- 
чтивость—честность, гов’Ьніе Синон. сл.-р. 68. 

XVIII. ііоялонихомся сь вірою и говініємь 
місту окому Гр. Барск. І, 381—82. 

2. Піст. 
Фипипово говіниє, піст перед різдвом 

(у правом, христ.), пилипівка. 
XV. Родиса. снь оу великаго Всеволода в 

Соуждали во Филипово говіниєИп. 659 (1187). 
-.%Р у !£. Див. Гсвекье. 

ГОВІТИ, де. (ц. сл.). В християнськім ри¬ 
туалі постом та ходжтням до церкви готу¬ 
ватися до причастя. 

XVIII. Говієть та у рота вість Клим. 
Прип. 208.—Хоч не рада душа та говіє. И че¬ 
рез непоневолвие пости посхли у МИНІ ЖИЛИ 
и кости Укр.-Р. Арх. IX, 51—Говію я що¬ 
року, пятюнку шаную Пер. Мат. III, І, 410. 
ГОВЯДИНА, рж. Воловина. 
XV. (Стославь) по тонку изрізавь конину 

или звірину илй говддину на оугьлехь ис- 
пекь ядаінє Ип. 52 (964). 
говядо , рн. (ц. сл. говаДо). Рогова худоба; 

бик. 
XV. Даниль же и Василко вьдаста емоу 

пшениці мяого и медоу и говадь Ип. 783 
(1238). 

XVII. Говадо: Бмдла Бер. Лекс. 29. — 
Члвци, скоти, овца и говадя да не вкі/са'г 
ничесоже Рад. Ог. 1081—Сауль розсіють два 
говядн на шматки Крон. Боб. 91—Кто убіеть 
говядо и умре, да тяатеть душу вь души місто 
Рук. Хрон. 52. 
ГОГОЛЬ, рм. Зоол. птах. Апш сіапщііа. 
XVI. Игорь князь поскочи горнасташь кь 

тростію и білнмь гоголемь на воду Сл. о п. 
Иг. (П?р.) 126. 
ГОДЕНЬ, прикм. Див. Годний. 
ГОДИШЙ, прикм. Що годиться, придатний, 

добрий. 
XVII. До будшгьку дерева годивого вьіве- 

зено Арх. ЮЗР. III, IV, 63 (1649). 
XVIII. Достатки... якишь добрьімь и годм- 

вимь способомь набмтїи... семи зь себе не 
сг/ть...злши Науки парох. 114.—Старотисд 
намгерне добрими и годмвнми способами о 
ргечи до потребь тіла належащЇА дгало ест 
добре іЬ. 242. 
годильникь, рм. Див. Годинншгь. 
XVIII. Подобньїй ест’ стмй Іоан’ годил’нику, 

бо справ’ньїй годил’ник каждого часу годину 
оповідает Пам. укр. м. III, 84 (Самб. Рк.), 
ГОДИНА, рж. 1 Час, пора, доба. 

XV. Неисчас’тною годиною місто наше Ковно 
согнем внжжено Св. и Зам. І, 82 (Гр. Каз. 
1463). 

XVI. Уже бо, братіє, не веселая година вьста- 
ла Сл. о п. Иг, (Пер.) 106.—М’ножество люди 
било в’ ней (церкви) молащих’са вь годин оу 
оного то покаж’денїа ладану 8в. Пер. 25.— 
Игумена Василия ночною годиною внволокь 
(епіскоп) Арх. ЮЗР. І, X, 93 (1593). 

XVII. Година—чась , годище Синон. сл.-р. 
16—Година—часець іЬ, — Однак... дать не 
діш/реовь теперь година Тит. 112 (Копист. 
1625).—Кь западу солнца година надходить 
Гол. П. М. І, '321 (Смотр. 1628). - Отче, 
пришле година, увелби смґа твоего Єв. 
Калл.307—О нещаслмваАо оіілаканаА годино 
наша Рад. Ог. 1077,—Прошу тебе и тою тяжкою 
годиною заклинаю тебе Жив. Св. 126. — 
їдм уже година смерти єго приблизная ася, 
на той час призвавши игрена всю річь 
ему порядне повідяль Рук. №0. 4} 86, к. 57,— 
Битва зь самого поранку, ажь до години 
обіднои трвала Крон. Боб. 457. 

XVIII. Всегда, нині и вь каждой годині 
Укр.-Р. Арх. X, 285.—Прійшла бо година... 
єдина енна на світа родити іЬ. 324.—Да(й) же 
Х(рист)е во(с)кре(с)ши(й), щоб ро(с)ла кро¬ 
пива, от то то будеть моя година ща(с)лива 
Вірші різдв. 140.—Прибили вь Сівскь о обід- 
ной годині Діар. Хан. 10.—Прійди... и зо 
мною посіди хочь з малую годину Рук. К. 
У. № 21, к. 12,—(Смокь) за малую годину 
одув’ся як гора Пам. укр. м. І, 313 (Рк. 
Тесл.).— (Сопутникь мой) остави мене... на 
чужої стороні при лихой годині Гр. Барск. 
І, 90.—А судія, нодсудокь и писар должни 
суд земскій отправляти... всякого дни кроме 
неделі начавь зранку ажь до вечерной години 
С. і Р.17-6. 

Сть годиньї до годиньї, на протязі цілої доби. 
XVII. Биль ихь (Амалехитовь) Двдь от 

годиньї до годиньї... тоест от утра и знову до 
утра Крон. Боб. 98-6. 

XVIII. Попель... на бородавки прикладать 
от години до години Млр. дом. ліч. 3. 

2. Година (зегаровая), міра часу, 1/24 час¬ 
тина доби айо 60 хвилин. 

XII. Ота шьстьїіа же годиньї тьма бнеть по 
всеи земли Св. иЗам. XII, 16 (Четвероєв. Фипл. 
№ 1). 

XIII. Бі же година трітьіаа и распяша з 
Св. и Зам.; Сборн. № 15 к. 435 (Гадицк. Св.). 

XVI. День маєть в собі годинь двана- 
дєсать 6в. Пер. (рк.) 443-6.—А гдьі бьіло 
годннь зо две вь ночь... пань... сь пріятелн... 
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уєхали Арх. ЮЗР. І, 1,11 (1565).—Вбіли тамь 
годинь зекгаровнхь большь пяти Кул. Мат. І, 
67 (1596). ■ ' 

XVII. Скоро подь Сейм?) земля ся трясла... 
изь суботи на неділю о годині девятой Літ. 
Льв. 255 (1637).—Карамбей з Вьіговскимь... 
мали розмову... на годинь дві зекгаровнхь 
Літ. Сам. 53 (1658).—Мішхь хтивий... каждой... 
години... слова Апостолскїе в памяти маєте 
Ліств. 27,—На зеїарі бнвйєть иядеуь, кото- 
рнй години и чась иншьій помзуєть Гал. Кл. 
Раз. 451.—А бив теж в той час... гдоича ізко- 
бьі шостаіа (-в. Реш. 43. —Давил небожчика 
отць Тернило за горло з годину и биль 
нещадно Кн. Міск. Полт. З (1691). —Мсць 
«дин міл дний 29, и годин 12 Кн. Рож. 35. 

XVIII. Ночь собі болшь годинь з часомь 
примножаеть Ірм. 193-6.—Безь спочинку зь 
працею години біжать Літ. Бел. IV, 216 
(Діар. Ок).— (Посланий) стануль... вь Чи- 
грині за кішко годинь пред світомь Бел. 
Сказ. 17.—Отьіхал... о дванадцатой вь ночь 
годині Діар. Хан. 23. — 0 когдй бь осу- 
жденнни во йді могли купити Свбй Ііремд 
хота оту годину Сімя Сл. Б. 532 (1772).— 
Справ ’ньїй годил ’ник каждого часу годину 
оповідает Пам. укр. м. III, 84 (Самб. Рк.).— 
Дай випити (кошо)... а потомь поідь вь поле 
чрезь дві ; годині ио]малу Укр. Госп.дПор. 
61. 

3. Добра година, коли немає дощу. • 
XVIII. Хвала ж Бгу! впоралисмо сіно вь 

годину Разг. Паст. 69.—Хлібь... скоро сяяв¬ 
ши, возить оной... вь годину, а не вь дощь 
Арх. Суд. 117 (1778).—Мусять кметі кождого 
году пйнови оу дорогу ити... коли година 
добра Урб. 53. 
годинникь, рм. 1. Прилад міряти час. 
XVIII. Іпді жь сд зоветь зеґар годинникь, 

люб Алолой Клин. Вірші, 9,— Имівь при 
собі Але^андерь годиньяикь за пазухою и по¬ 
тому знавь часи Ал. Тиш. 95. 

2. Книжка до набоженетва з церковними 
часами (годинами). 

XVII. Годинникь—часословь Синон. сл.-р.іб. 
ГОДИННИЙ, прикм. Що триває годину. 
XVII. Гда в щодешшхь годинних молит-. 

вахь нйшихь слйвдчи 6в. Вил. 71-6. 
ГОДИ НОН НА, рж. Здрібн. від «година». 
XVIII. Треба гадати, якь би тую годияонку 

бідну скоротати Тих. № 11, к. 40. 
ГОДИНЬ, числ. Див. Одинь. 
XVII. О єдиний сину божій... дай же ми... 

абнмь тебе на годно,мгпенє ока...видіти могла 
Ліств. 47-6. , 

ГОДИТИ, де. 1. Догоджати. 
XVII. Бесурмане... не схотіли на оную 

учту небесную пойти тілу своєму проклятому 
годячи, а не душі 8в. Реш. 172-6. 

XVIII. Литвинку хороше танцуєшь, треба 
пане тому лиху годити Клим. Прип. 223,— 
Смиримь тіло наше, якь у воднуй ямі, що бе 
сме годили души нашуй Поуч. Няг. 37. 

2. Сприяти. 
XVIII. Коли Бгь не годит и огон негорит 

Клим. Прип. 221. 
3. Лучити, згоджувати. 
XVII. ГолЙь... иннйхь діти виводит 

сполне літати годит Рук. АГ» 362 к. 120. 
ГОДИТИСЯ, де. 1. Бути придатним. 
XVIII. Будемь платити, колибь тілко го¬ 

дились у плузі робити Пер. Мат. III, II, 158.— 
Рабочни и осталянє всі малолітние ни до 
чого не годячіеся Арх. Вид. м.; екон. спр. 
(1759).—Такого дерева, якоегодитея на дрова... 
будете возовь —20 Сб. Мат. Лівоб. Укр. 
39 (1764). 

2. (зь нимь, зь чуть).Єднатися, повертатися 
до згоди. 

XVIII. (Поляки) тогда из Хмелницкимь не 
годилися *и прощатися не хотіли Бел. Сказ. 
162. 

.3. Розгодинюватись вияснятись. 
XVIII. Сей день бьшь зь ранку похмурий, 

а до полудня дожчовать, потомь маловато 
годилось Дн. Марк. III, 20. 

4. Ееособ. Слід, треба, належить, добре, 
слушно. 

XIV. Коли которого пана... жито берете го¬ 
диться государю того жита боронити своєго 
Ак. ЗР. 1, 13 (1347). 

XV. Оче дрог бдшеть тишина, но же са 
оуже не годило, по аби ньі бь даль ти едоровь 
биль Ип. 616 (1180).—По правиломь намь го¬ 
диться митрополита зборомь поставити Ак. 
ЗР. І, 36 (1415).—Одному без другого не го- 
дитея тьіхь книгь отмнкать ІЬ. 46 (1420— 
1423).—Не годитса тобі дару своєго принести 
боу Чет. 1489 р. к. 14,—Про то и твоей милости 
годило би ся тни вси новин діла опустити 
Ак. ЗР. І. 210 (1500). 

XVI. Того сіа не годить чинити в’ соуботи 
Єв. Пер. 36,—Чи не годилоса и тобі з’мило- 
ватис над товаришем твонмь ІЬ. (рк.) 82. 
—Жадное небезпечносте оте неприятели посто- 
роннихь не маєть, а хочь би, чого боже уховай 
ж заходило, тедьі... єпископу и ісождому оби¬ 
вателю того на онь чась постерегата би годи¬ 
лося Арх. ЮЗР. І, VI, 86(1591).—Не годило 
ми се того оставити Лист И. П. 989. 
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XVII. Д остом1’: годите а присл^люєть 
елг/шно ест, лшіо ест Бер. Лекс. 37. — При- 
лмчпо: Годитьса, пригоже, в’ чась іЬ. 125.— 
Потреба, подобаєть, пристоять, достоить, 
годитьса іЬ. 172. — Годится — подобаеть... 
мощно Синон. сл.-р. 17. — Намь... лю- 
дюмь волннмь вдавати се вь неволю не го¬ 
дило Арх. ЮЗР. VI, І, 397 (1619).—Єще не 
годмдоса... зв&рать Їсти, которни чревомь на 
зємлй повзають Гал. Кл. Раз. 63—Шест дний 
єсть в тмждню, в которьіє годиться робити 
Єв. Реін. 175-6,—Сало и жолч жонкам годится 
на голові держати, плодна будет ЦАМ. № 32, 
к. 111,—Не годится воину полохатися Крон. 
Соє. 242.—Ваценко...пред судом оного (Лукяиа) 
ганит, яко ся не годит ІІрот. Полт. С. І, 
174 (16941—Ани дамо сестрьі яшеи члвіку 
необрізанному, бо ся не годить Крон. Боб. 
22-6.— Не годит ми ся брати чужои жони 
Жив. Св. 125-6. 

XVIII. Всі дни заспол, як пятниця, так 
неділя годится исти и пахати усякого зіля 
Укр.-Р. Арх. IX, 53.—Годмлоб ся... тое памя- 
тати Клим. Вірші, 23.—А скаржитися не го¬ 
дится: прозбу за гординю, жалобу и слезн 
за бунти иміють Літ. Гр.49,— Осталніє коні, 
которими войску служимь (пани) отнимають, 
а скаржитися не годиться іЬ. (рк.) 21-6. 
годливо, присл. Коли належить, коли 

повинно, у свій час. 
XVIII. Пристали всі на тую раду, розумію¬ 

чи же тая старость (Конояа) не скоро дой- 
деть, а годливо Жит. Кон. 37. 
ГОДЛИВЬІЙ, прикм. Див. Годивьій. 
XVII. Годливая реч ест Бга просити Жит. 

Св. 43,—Кондрат Федореяко ис Феском Фе- 
доренком... убоство чужое позабірали в чти 
годливьіх козаков Ак. Бор. 79—80 (1669). 
ГОДЛБ, присл. (?). 
XIV. Дали ієсмьі іему годлі поле ЮРГр. 
№ 12 (1377). 
ГОДНЕ, присл. Див. Годно. Належно, при¬ 

стойно, достойно, з честю, хвалебно, добре. 
XVI. Тую ласку... дают тнм котории ихь 

годне приймують Катех. 48. 
XVII. Вьліпои/... їїослідователні, (вспа- 

НА-ЇІО) ГОДііС, справедливе, з’повиннссти, іаі.со 
слі/шнитя пр: иалежит Бер. Лекс. 21. — 
Годне — достойно, изрядно, вліпоту, врі- 
сноту изящніе Синон. сл.-р. 17.—Люде... 
ижь не годне и не достойне присту- 
пуют до столу бжого Єв. Реш. 20-6,—Каждая 
річь створеная под слнцемь пресвітлого дня 
ннішного годне ся веселить итриумфуеть Рук. 
№ 0. 4°, 86, к. 94-6.—Козаков при боку яашом 

годне засідаючихь било на тот чась не мало 
Арх. Сул. 22 (1677). 
годникь, рм. Той, що годить, догоджає. 
XVII. Для Іоана... друга и годника твоего 

Гсди... нас... борони ...от непріятелей Жит. 
Св. 451. 
ГОДНО, присл. 1. Хочеться, подобаєтьсяг 

приємно. 
XV. Йди в городокь, а оттуда камо тобЬ 

годно, не могу с тобою жити Ип. 537 (1170).. 
XVIII. Ми... иміемь... указь нашь за¬ 

слати кому будеть годно Вас. 36. Мат. Лівоб. 
Укр. 101 (1702). 

2. Слід, годиться, треба, вільно, дозволено. 
XVI. Год’но било (хліби) ясти ед’но единімь 

іереомь Єв. Пер. 36.—ІІІто намь годно разу- 
міти, то откршь єсть 0 ед. вірі 667. 

XVIII. До скар’бу их (пінязи) не годно 
класти, чом? то ціна єсть кров’над Пам. укр. 
м. II, 232 (Рк. Тесд.). 

3. Варто, належить. 
XVII. Годго&й абовімь єсть вгеровати Хрсту... 

анкжли тисачи невюрньїм Кн. о вірі, 36. 
XVIII. Єжели би міла дьтгя загубити, то 

годноб єй карности сто разь приложити Клим. 
Вірші, 69.—Ми зась, осмотрившися, иміемь 
непреміняо указь нашь заслати, кому будеть 
годно урядь атаманства тамошнего вручити 
Вас. 36. Мат. Лівсб. Укр. 101 (1702). 

4. Достойно, варто. 
XVI. Што єсть смеху годно Антир. 847. 
XVII. Хвалити... што єсть похвали годно, 

а ганити што єсть в’пригані Єв. Калл. 566. 
XVIII. Годно бити не воєводою, але прем 

бути Ал Типі. 48. 
*ГОДНОДЬ, ГОДНОДЬ, ГОДНОЖЬ, рм. 
Старший, достойник 

XVII. й там за гріхь кролвескій многО’ 
из тьш годнедем у тст час оубито всйкьі 
Двдовои, и УрІАШь годнодь там оубит Ветх. 
Сказ. 46—И так роз’казали: «іак зажурите а 
король, потом швіжте, сож оубить и той 
ГОДНОДЬ УрІАШ»ІЬ. 

XVIII. Научайме ся сего за годножа (сотника) 
емкрепіє, якь овунь бнвь смиреньїй не бьть 
члвікь мерявьій, за што бнвь годножь надь 
отома людми Поуч. Няг. 97. 

г ОД н ОСТЬ, рж. 1. Достойність, вартість, 
придатність, здатність. 

XVI. Чомог/ имь той годности зазрите? Отп. 
кл. Остр. И. П. 422. 

XVII. Достойнїє, Годнсст, ладзкост’, по- 
винность, справедливая заплата и годна?, д?5- 
дицьство, маєтност дітиннал Бер. Лекс. 
36— РоздаванА им (братам) оурддов... вед- 
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лугь годности на ден певний... МйЮТ мити 
Пам. КК. І, 40 (1623).—Отдалил крол Тируса 
от всеи чести и годноста 36. 1693 р. 133 — 
Ияьімь (слугамь) иншіи назначили певний 
ведлугь годности заплати Дм. Рост. 8.—Висо¬ 
кий єсть богь ведлугь годности, бо годностю 
всіхь людей и всіхь аггеловь перевншаеть 
Каз. 4. 

XVIII. Тебе молокосуса надь годность твою 
учинили гетманомь Літ. Бел. II, 33.—А злодія 
самого по годности горломь карать Стат. 79.— 
Там же за єго (Лазаря) годностю поставлень бьшь 
архиепскомь Пам. укр. м. II, 349 (Уг. уч. бв.). 

2. Достоїнство, стан. 
XVI. Богь... благословити рачил вашу кна- 

жацькую мил ость панскои годьности потомка 
Пам. укр. м. V, 34 (Зиз. 1596).—Бачу, ижесь 
єсть учень академии Острозькоє и... тая год¬ 
ность твоя зь нее вншла Отп. И. П. кл. Остр. 
1053. 

XVII. Достоїнство: Достойность. оурдд’, 
годность, зри има Бер. Ле с. 37,—Над кролев- 
скую... годност зацнійнпш сщника именует 
(св. Іван) бв. Реш. 51-6. — Вес стан рн- 
церский по яем (Алексію) ляментуеть, же ка- 
валіра своего и сполбрата, на гетманскую год¬ 
ность кандедата утратил Др. Ол. Ч. Б. 
166— Я-мь не шукаль тоєй годности Рад. 
(Іарк.) 17. 

XVIII Всякой кондиции и годности в томь 
полку (обрітаючимся людем) Мат. Ист. ЮР. 
28 (1709).—А ми... все-обще, полюбовне, зго¬ 
дними голосами... пана Йвана Черняка на 
тую годность избрали Вас. 36. Мат. Лівоо. 
Укр. 93 (1714). — Заховуєтся... містца и 
уради и всі годности Вел. Сказ. 126.—Намі- 
ривали... на королевскую обрати кого го¬ 
дность Літ. Вел. IV, 20 (Псв. 1728). 
ГОДНЬІЙ, ГОДЕНЬ, прикм. 1. Що годиться, 

належний, відповідний. 
XV. Поставити мають ратушу на містці 

годномь Ак. ЗР. І, 181 (1498). 
XVII. Достойнїє, Годност^ ладз^ост’, по- 

рмнность, справедлм-заа заплйта и годнаа Бер. 
Лекс. 36. 

XVIII. Городничий... дозволиль... загото¬ 
вити на закоту годного дерева Арх. Вид. 
м; тетр. рази, приему в Літк. (1770).—бжели... 
чорниє... и годние зуби—дубини... оттопит(ь) 
горазда и... полоскат(ь) Млр. дом. ліч. 33. 

2.—(до чого, кь чому), придатний, здатний, 
здібний до чого; що в стані чинити що. 

XVI. Хто бн годній кь єі службі бьіль, 
того на своемь дворі- ховаеть Ак* Ж 1^348. 
(1503). 

XVIII. Видячи до тихь же услугь годнихь 
поосталихь по немь (Селецкомь) синовь помяну- 
тое село... ствержаєкь Ген. сл. Ніж. п. 123 
(1717).—Свідками тестаменту бить не могуть: І., 
ктосвоеготестаментучинитья годеньСтат.58-6. 

3, —(чого), вартий, що заслугуе на що. 
XVI. Братня дивовалися такой неуважяой 

и барзо нагани годной отповіди Арх. ЮЗР. 
1, XI, 117 (1535).— Годень бо єсть робот’никь за¬ 
плата своеи бв. Пер. 47.—бмоу же не есмь а, 
годень обоу'ви носити ІЬ. (рк.-) 26-6,—Бруть... 
ходити в’ризах більїх, бо годни суть Отп. кл,- 
Остр. И. П. 422.—бели -ся годньїмь того бити 
чуешь открнй лице своє Отп. И. II. кл. Остр,- 
1049. 

XVII. Доволне: доволгни. дост те їй. годний, 
спесобннй, достатечтай Бер. Лекс. 35.—Не 
єстемь годень назвйтися сномь твоммь Тр. 
постд. 22.—бв. Реш. 7-6.—Ведлугь закону 
нашего годень єст смерти бв. Реш. 42-6.— 
Уставши ВсівнленАне т тих двох гамішув, 
уїдакцшвалн ех, іак г дннх сирти Ветх. 
Ск з. 64.—Проступилисмо Богу и карности год- 
нисмо Ріш. Йолт. Полк. С. 67 (1694).—Єпсіш.., 
сміху години на него (Іустиниана) потварн... 
клали Крон. Боб. 329-6 —Того вдячного и от 
віковь ложаданного гостя и я... годним с.тал- 
ся... витати Рук. № 0. 4° 86, к. 94. 

XVIII. А єзкели з давша оішх иисарей.... 
и записаль хто памятствованія годноє... ді- 
яніє, то... записаль тилко для себе Вел. Сказ. 
2. —Кто чого буде годень Літ. Вел. II, 125.— 
Оста-пь... противности поділаль за якіс бар- 
ба-рь годень бьшь Вид. Йик. м. 5-6. (1734).— 
Которий мажет на тетрадехь судовіє првго- 
вори тот и імени писарского не годень С.. 
і Р. 23.—Чрез’... ділй добрій и цноти можеть 
человгекь... бити годньїмь ласки (Бга) Сімя 
Сл. Б. 171 (1772). — Єсть то сто великоє, 
чести Суваги годноє Пам. укр. м. II, 132 (Рк. 
Тесл.). 

4. Годньїй вірьі, вірогідний, [що заслугуе 
на віру. 

XVI. Маєть ховати врядниковь добрнхь лю¬ 
дей віри годннхь Ак. ЗР. II, 182 (1527). 

XVII. Маєть Михайло Хомуть за дві не¬ 
ділі! от числа сего... з трома чоловіками; 
віри годними отприсягяутися Акт. Старод. 
кн. 31. 

XVIII. Когдд бн намь кто годен вгери ска- 
заль тоє Сімя Сл. Б. 154 (1772).—Всяк на 
продажу ]ли даровизну ]міет учинит дервіе 
запись под печаттю своєю і с подписомь... 
цщхь или четирех переонь народу ШЛЯХТИЧОВЬ- 

-вір^однихь Стат. 96. 
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5. Поважний, шановний, достойний поваги, 
-пошани. 

XVI. Земяне... мають архимандрита чо¬ 
ловіка годного обрати Сб. Мат. огд. III, 
18 (1522). 
£ XVII. Достойні: Годень (проведень). До- 
стойлий: Годний Бер. Лекс. 37—Удостоаю: 
•Чини? годинмь ЇЬ. 177.—Годний—достоень, 
•приведень Синон.сл-р. 17,—Алель павель... не 

.кидаль цред свиниями бисера, але гидко год¬ 
ному Нестору... показань и блгословиль Жит. 
Св. 18-І8-6.—Пнь Жученко в чести своєй будучи 
годний и поважная особа Кн. Міек. Полт. 28 
Д1693).—Того кгвалту... того жь часу людми 
чести годними... не отсвідчила урядомь Акт. 
Старод. кн. 15.—Їднса онего вадили (богини), 
МАНуЮЧИСА кождад бнти годнійшою и цуд- 
нійшою, в’ тьім далисд на розсудокь ІОпите- 
рови Літ. Рук. 27-6. 

XVIII. Якь борець годень оумре прободень 
.Богл. 186. 
ГОДОВАНЕЦЬ, рм. Вихованець. ' 
XVIII. Романь... годованець не Мазуренка, 

цо Атамана Вобдого ІІрот. Полт. С. IV, 214 
<1757). 
ГОДОВАНКА, рж. Вихованка. 
XVIII. Да й за іого свою годованку від¬ 

дав ь Діад. Прозба, 417.—Бурзало... при двохь 
дівках годованках Чорноїіолского... ударидь 
ІІрот. Полт. С. III, 218 (1750). 
ГОДОВАНИИКЬ, рм. Див. Годованець. 
XVIII. Уєдналь цех Данило Костин годо- 

яанник Кн. Цеху Золот. 12-6 (1718). 
ГОДОВАИЬІЙ, прикм. Вигодувати. 
XVII. Справа... о викрадене кабана годо¬ 

ваного Кн. Міск. ІІолт. 72 (1700). 
XVIII. Свіннь годованих сажових зарізано 

’ —3 Арх. Вид. м.; екон. сир. 79-6. (1754). 
ГОДОВАТИ, де. 1. Давати їсти, утриму¬ 

вати їжею, годувати. 
XVII. Чюжіє пси на того кто ихь годоует 

ндяако брешоут Тест. Вас. 36. — Сей світ 
добрь на нась годуєт и поит нась 6в. Реш. 
445-6.—Бгь с. покармами дшу нашу годуєт 
■Ветх. Сказ. 26,—Староста... ихь (людей) годо- 
вальКрон. Воб. 242. 

XVIII. Не тогдн фи годуй, як на влови 
міеш ити Клим. Прип. 262.—Годуй пой, 
а он (кой) тобі злое помишляеть Клим. 
Вірші, 132. — (Богь) годуеть бидлята Богл. 
92. 

2. Виховувати. 
XVII. Тебе знайдено на морі, а игумен дал 

ми тебе годовати 36. 1693 р. к. 128. 
XVIII. Годуй синки, готуй сунки Клим. 

Прип. 208.—Такожь отци... довжин у науці 
и у добрнхь обичаяхь годовати (дітей) Поуч. 
Няг. 217. 

3. Годовати дитя, давати покорме. 
XVII. Далем... онуто (дитину) годовати мамь 

ці Прот. Полт. С. 1,127 (1691). і 
XVIII. Молоко женское, дитя годуючое хлоп¬ 

ця вь очи пускати Млр. дом. ліч. 23. 
4. Заробляти на утримання. 
XVIII. Вовка ноги годують Клим. Прип. 

204. 
ГОДОВАТИСЯ, де. 1. Заробляти на своє 

утримання. 
XVIII. (Люде) тим са ремеслом’ годовали 

Пам. укр. м. III, 25 (Рк. Тесл.). 
2. Виховуватись. 
XVIII. Сказаніе о Моисеи як Са родив... 

ї як са годоваль Пам. укр. м. І, 245 
(Рк. Тесл.) 
ГОДОВЛЯ, ГОДУВЛЯ, ГОДУЛЯ,рж. 1. Го¬ 

дівля, хов. 
XVI. Коиь своеи годовли Кн. Гродск. Луцк. 

78 (1561). 
XVIII. Для годувлі' того немалого числа 

статку Оп. ст. Млр. III, 348 (1717). 
2. Пожива. 
XVIII. У сесь пусть... не лише... витби- 

рати годулю... али... будь тверезь Поуч. 
Няг. 27.—Приносивь воронь годулі Иліеви 
иророкови ІЬ. 96. 
ГОДЬ рм. 1. Див. Година 1. 
XV. Вь неи же (Софія) „обьічння пісня Бу 

вьздають в годи обнчяня Ип. 141 (1037).— 
Идоущимь же имь к Донцю ріки в годь ве- 
чорнии ІЬ. 638 (1185). 

2. Рік. 
XIII. шже не доходать года, то ворочати 

іємоу млеть (холопу) Р. Правда (К.) 626-6. 
XIV. А мні королеви помагати... на годь 
ЮРГр. № 7 (1366). 

XV. Имаеть давати сто грошиковь малнхь 
каждьи годьІЮРГр. № 39 (1407).—С каждог 
кмєта но 2грош... оу, кажднй год ІЬ. № 54 
(1424). . 

XVI. Роду теперешнего шестдесять пятаго 
Арх. ЮЗР. ї, І, 8 (1565). 

XVII. Прошьлих годовь подчас дороженети 
Ак. Полт. Гор. Ур. І, 104 (1667). — Очне 
станови дівчинку малую... которой пойшло 
на пятий год ІЬ. 111—112—Той (хлопец)... 
міеть мні услуги свои ронити годов три Кн. 
Цеху Кр. 10 (1678). 

XVIII. В якихь годахь~начали"заборонять 
того степу козакамь косить, того малець не 
уиомнить Сб. Мат. Лівоб. Укр. 21 (1735).— 
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Яковихь бнсте ви на той новий годь желали 
себ» щедрот? Сімя Сл. В. 8 (1772). 
Вь году бути, мати один рік від народження. 
XVIII. О дідах мальїх остаючихсд от ро- 

дичов своих: в годі/ и в двох Клим. Вірші, 95. 
ГОДЬІННИКЬ, рм. Див. Пздинншгь. 
XVI. Годнннпкь мні притрафило ся на 

тандеті вт> Кієві купити Ак. ЮЗР. II, 189 
<1589). 
ГОДЬ, присл. Досить, буде, доволі, годі. 

■ XVII. (Зигисмунда) сказала: плакать уже 
годі, но не годі зь Звіздардомь бить мні 
при отході Нов. Бокк 304. ■ 

XVIII. Поди проч, годі, члвка бити Прот. 
ІІолт. С. II, 243 (1701).—Годі, годі, бо Король 
кь нимь идеть на помочь Літ. Вел. IV, 59 
(Пов. 1728).—Вся намв тамо годі бмсть ви- 
діти Гр. Барск. 1, 210. — Годі писать Пер. 
Мат. III, 11,167. 
ГОДЯЧИЙ,прикм.Щогоди'ться.Див. Годньїй. 
XIV. Монета... имієть бити вічна, добрая 

и годяча Ак. ЗР. 1,17 (1347). 
XVIII. За окопамь гаю годячого на при¬ 
щики Сб. Мат. Лівоб. Укр. 38 (1745). 
ГОЖЕ, присл. Як годи'ться, добре. 
XVII. В’ напоАХь... пристойне и гоже того 

(меду) мішают 0 обр. 185.—Зь яесуполною 
силою на тое важитися не гоже *Ак. ЗР. У, 
157 (1679). 
ГОЖЬІЙ, присл. Добрий, годячий, що го¬ 

ди'ться. 
XVII. Судина гожад ку наливаню одмвьі 

в’ лдмпу Бер. Лекс. 210.—Дуби на буднньки 
гожне Арх. ЮЗР. III, IV, 344 (1649).-Аби 
ЇІадашувский за... не гожиє поступки єдналь 
укривжоную сторону Прот. Полт. С. II, 
198-6. (1688). 

XVIII. Мовмо же ґонтарь рукоділник го¬ 
жий Клим. Вірші, 182. 
ГОЙНЬЕ, де. Чинність від «гоити». 
XVIII. Василю дана подтина на росплатку 

■єго за гойне Дн. Хан. 40. 
ГОИТИ, де. Лікувати (рани, уразки, бо¬ 

лячки тощо). 
XVII. Три рани свежие не гоєннє за левьім 

ухом Арх. ЮЗР. VIII, 111,426 (1604).-(Церква 
Христова) рйньї обдзуєть и струпи гоить 
Транкв. Зерц. 52.—(Ізраілтяне) раннихь го¬ 
ити... взяли примирье Крон. Боб. 80-6. 

XVIII. Раннихь зась жеби гоєно и з пил- 
ностю досмотривано Вел. Сказ. 37,—Покриш- 
ковка... на... дитині шолуді гоить непо- 
хотіла Прот. Полт. С. IV, 194 (1757). — 
Рану добре гоить уголля березовое Млр. 
дом. діч. 32. 

ГОИТИСЯ, де. Заростати (про рани тощо), 
XVI. Рана на галове рубаная, которая 

уже почала ся гоити Кн. Гродск. Луцк. 2 
(1573). 

XVIII. Тіло гниеть и не гоитея Млр. дом. 
ліч. 34,—И такь помалу гоитея бг/дет (рана) 
Укр. _Госп. Пор. 63. 
ГОЙ, недосл. Вигук радости: ой, гем! 
XVIII. Гой, гой, сядмо вколо, а весело 

заспіваймо Укр.-Р. Арх. IX, 57,—Гой, гой, 
хто не хоче пива пити может он дома сидіти 
ІЬ. 58. 
ГОЙ КАТИ, де. Кричати «гой!». 
XVIII. Коли стала гойкати (жена Пентефрія) 

зараз отбігь шату свою (Іосиф) Пам. укр. 
м. І, 163 (Рк. Тесл.) 
ГОЙНЕ, ГОЙНО, присл. Щедро, більш як 

треба. 
XVI. Што все гойне гдь бгь з щодробливое 

ласки своєє... платити будет Ж. Курб. І, 231 
(1583).—Дають им гойне все потреби, яко... 
дети отцомь своимь духовьннмь Берест, соб. 
316. 

XVII. Дсвотннй есм’:... доент’ мйю, кон- 
тенті/ю',А1 юйяе зажчнйю чого Бер. Лекс. 
35. —Гдь... гойне умудривь их (учепих) 
6в. Реш. 2.—Слова рйзума... нікому так 
Бгь гойне не УДІЛАЄТ яко человіку покор- 
ному Рад. Він. 588.—Хс платити нам гойне 
будеть 36. 1693 р. к. 101.—Крол... пословь... 
частоваль по кролевску гойне Крон. Боб. 
159-6—У всіхь уродилося гойне, а у кроля 
немашь ничого Рук. Хрон. 72—Веселя и ра¬ 
дости... гойне заживати зичу Рук. № 0. 4° 86, 
к. 94-6. 

XVIII. Втішнимь серцем гойне радости за- 
жийте Вірші воскр. 110 (1719).—Повелі дати 
достатьком ясти и пити гойно и пиш’ноАл.Тиш. 
40.—Мудрій Соломоне, веселися нні гойне 
будешь жити южь спокойне Рук. К. У. № 21, 
к, 1-6. 
ГОЙНОВАТИ, де. «Гойно» матися,' розкошу¬ 

вати. жирувати. 
ХУИ. (Люде) роскошне жили и вамь добре 

чинили и гойновали Арх. ЮЗР. І, VIII, 365 
(1625).—З которою суммою она Пащиха, през 
ндель чтири гайнуючи... тулялася в Старо- 
дубови Акт. Старод. кн. 93. 

XVIII. (Люде) пили, іли, веселили са, 

гойновали оу роскоши великой Пам. укр. 
м. І, 264 (Рк. Тесл.) — Алезан’дерь оу Междо- 
річію там гойноваль и веселиль ся яко црь 
Ал. Тиш. 105—Треба всіхь гріх вь оразь 
перестати, аби могль в небі зостати со свя¬ 
тими гойновати Укр.-Р. Арх. X, 261, 

Історичний словник—II. 
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[Г ГОЙНОКРВАВЕ, присл. Ридаючи кривавими 
сльозами. 

XVII. О, пречистая пйнно рачь и мий то дати 
бимь гойнокрзаве и я грішим! могль ридати 
Діал._Волк. 53. 
ГОЙНОСТЬ, рж. Великий достаток, ще¬ 

дрість., розкіш. 
XVI. Щедрота, щедробливость, гойност Зиз. 

Лекс. 110.—Гобзование—гойность Лекс. 5.— 
А хто вєдаєть даровь Божнхь гойность и ша- 
еованье Берест, соб. 312. 

XVII. Пространноє питаніе: Гойност, ока- 
залость в’ бесідах’ и вь одинью, роскоши 
Бер. Лекс. 130.—Гойност мил ості и его... 
хто вьіп вйдити може Жит. Св. 251-6.—Ми- 
хаиль гойностю своєю видирства и лакомства 
переходьшь Никифора Рук. Хрон. 357.—Дай 
теой бже з’ роси нбенои з’ земля гойность 
збожа, вина и елед Літ. Рук. 16-6. 

XVIII. В’ гойности статку великого вшитко 
доволно било Пам. укр. м. І, 167 (Рк. Тесл.). 
ГОЙНЬІЙ, прикм. Великий на кількість, не¬ 

малий, щедрий, багатий, достатній. 
XVI. Щедроблмвий гойньїй Зиз. Лекс. 110.— 

Маючи стань мой малженский у зацномь... гой- 
ном вихованю Арх. ЮЗР. VIII, III, 184 (1569).— 
Я... тую такь гойную ласку и добі ость єго 
милости иоволностями и вшелякою щиростью 
моєю яс.:е визнати и значне нагородити... 
хотечи... дарую... именье ІЬ. 322 (1580).— 
Людь верьннй гойяие слезн виливали Берест, 
соб. 228. 

XVII. Гобзогапь- Гойньїй Бер. Лекс. 29,— 
Страинолюбець: Гоиннй, щодрнй... тот ко- 
торьій гостемь радь ІЬ 157.—Не хочешь такь 
гойними дарами обогачоньїм бити Карп. Каз. 
138—Ялмужну убогимь гойную давати Арх. 
ЮЗР. І, VIII, 292 (Кн. о Вирі).—(Люди) гой¬ 
ній упоминки и дари беручи обйцують пок_й 
Копист. Пал. 929.—(Християнин) доступи... 
утіх и гойнои роскоши 6в. Реш. 76 б. 

XVIII. Вчера в дому моєм било гойне ве- 
селя, музнковь играня, а співаковь веселеє 
співаня Укр.-Р. Арх. X, 241—Учинили Трояне 
бенкеть гойний цреви Ал. Тиш. 62. 
ГОЛАНСКЬІЙ, прикм. Зроблений в Голляндіі. 
XVIII. Сорочокь голанского и швабского 

полотна—60 Арх. Люб. 13 (1745). 
ГОЛВАЖНЯ, рж. Див. Гоповажня. 
ХШ. С >ги7 голважецьР. Правда (К.) 616-6. 
ГОЛДОВАНЬЕ, рн. (пол. ЬоМотапіе). Під¬ 

данство (ленне)\ підлеглість. 
XIV. Чилими знаменит всимь... голдова- 

ниє и вірность и послушьство ІОРГр. № 20 
(1388).—Слюбуємь за тихь, штожь... не прий¬ 

дуть сь нашимь господаремь Стефаномь кь гол- 
дованью Ак. ЗР. І, 27 (1395). 

XVII. Хс не винуєть богатства, але винуеть 
голдованіє богатству 6в. Калі. 480—Поляки... 
почали козаковь до примирья з собою и до- 
голдованя кролю призивати Крон. П лск. 418. 

XVIII. Козаковь... до послушенства и гол¬ 
дованя нримушати міли (Хан та Султан) Літ. 
Бел. II, 130. 
у ГОЛДОВАТИ, де. (пол. ЬоМотос). 1,—(кому; 
передь киигь) Бути «голдовткомг», підданим, 
підлягати кому. 

XIV. Коруні польской голдовали єсмо вірно 
АхсЬ. 8ап§. І, 10 (1387).—Тогдн тьш (бояре) 
имають нредь ними (слугами Владислава) 
голдовати... безь лети Ак. ЗР. 1, 27 (1395). 

XV. Стецко преречньш воєвода... нередь 
Мнхаломь Бучатскимь... голдоваль и присдгль 
и занисаль са ЮРГр. № 67 (1433). 

XVII. Гадара западнему царству голдовала 
Дм. Рост. 95 (1697)—Цар ихь (тих людей) 
голдуєт нру Індійскому Крон. Боб. 170-6,— 
Идумед буде голдовати народомь Іилскимь 
Літ. Рук. 17.—'Тилко одинь Бьіховь ляхомь. 
голдоваль Літ. Сам. 41. 

XVIII. Хтййте вашмосц тому пану голод- 
вати если хцете во єго панстві кролевати 
Укр.-Р. Арх/IX, 64. 

2. Підлягати, коритися. 
XVII. Бгу южь в Тройди, а не дяблу гол* 

доі/ймо Бер. Вірші, 94.—(Душа) роскоши сві- 
товой назбить голдовала Суд Бож. 217.— 
Діавол... на члка сітки свои ставляєт, аби... 
голдовавь гріхові 6в. Реш. 202.—Тоє менР- 
кан’є єст дочас оє на том світи, которому кто 
гольдуєт... на віки з’ ним згинет ДАМ № 608, 
к. 9-6. 

XVIII. Толко той гулдєть, кому ти (дола) 
голдуєшь, а іа бідний на світи ЦАМ № 475. 
к. 25-6. 
ГОЛДОВНИКЬ, рм. (пол. Ьоіботоік). Той, 

що голдуе кому, ленник, васаль. 
XV. Пана короля и короуяьі полекоі гол- 

довьника Ул. Мат. 52 (1436). Ч 
XVII. Члкь смерти єсть голдовпикомь, або 

рачей неволникомь Тр. П. М. 935.—Князи 
рускіи всі... голдоввиками Батіа... зостали 
били Крон. Соє. 256.—Салманасар... стан гол- 
довчикомь єго (нра Іилского) Крон. Боб. 128-6. 
ГОЛДЬ, рм. (пол. 1юІ(1). 1. Лета присяга* 
XV. Ііань Александрь... приГАГЬ, слюбовь, 

голдувь намь и записовь, намь оучииецих и 
от єго подданьїхь с коруною нашєю, пересту¬ 
пивши и зломивши бьшь напротиву намь 
ЮРГр. № 66 (1433). 
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XVIII. Аби квяженіє ІТруское от того ча¬ 
су не до корони Полсксй, но до Шведской на¬ 
лежало и от нси голду ПОТЕерЖСНІе ,и хоругви 
иріймовало Бел. Сказ. 130. 

2. Підданство ленне. 
ХАІІ. Князь Московскій... многих" князсй 

под свою, побраль державу сам з голду татар- 
ского... вибившися Крон. Лит. 344. 
ГОЛЕЕЬІЙ,прйкм. Див. Ґолевьй. 
XVIII. Кунтушь голевій темній Зап. Черн. 

Губ. Ст. Ком. II, 292 (1744).—Кунтуши женскіе 
легкіе голевій и штофний Мат. для общ. б. 
«6 (1752). " ' і' 

ГОЛЕНДЕРСКЬІЙ, щит. Голляндський. 
XVIII. Сут ниви, красноцьітущвм голевдер- 

скемь албо влоскимь макомь засіяннии Бел. 
Сказ. 41. 

I. ГОЛЕННЬІЙ/ щит. від «голені*. 
XVII. Голени; конец косий голенннхь, ко- 

торіисд огирают кости в’отой» Бер. Лекс. 28. 
II. ГОЛЕККЬІЙ, щит. Що вживається до 

голення. 
Гсленкьій нсжь, бритва. 
XVI. То сна, пани, сама учинила власними 

руками сеоими нсжсмь гслеввнмТ) сколола 
(пана) Арх. ЮЗР. VIII, III, 383-384, (1583). 

ГСЛЕКЬ, рж. Див. Говінь. 

XV. Мкшьци єго и голени ЯКО ВИДЬ міди 
блещащесд Ііи. 269 (1111). \ * | 2 £ 

XVII. ГсяюЕка — гслохь. глезно" Сиг он. 
сл.-р. 17.—Жиди... нросили Пилата, аби пола¬ 
мано голени распятьш 6в. Реш. 44,—Кирил... 
голен одну подрізану на криж міль Жив. 
Св. 37-6. 

XVIII. Лишили' єго,г не' перебивали ему 
голеній їїам.,укр.м. ІІ, 234 (Рк. Тесл.). 
ГОЛЕКЬЕ, рн. Чинність від де. «голити». 
XVII. Фотій патріарха... голеніє бород, ка- 

нланов и нньїи дробняшшіи блуди ганит Кн. 
о Вірі, 283.—Кіто ся бородь голена и усовь 
дотичеть... здаетея то намь речь бити роввая 
Копист. Пал. 793. 

XVIII. За жестянку до голенья—12 к. 
Дн. Хан. 5. 
ГСЛЕЧКО, рн. Здргбн. від «голье». 
XVII. (Людство) габравши голечка юкейт- 

нгго... вишли пред масте стрічати Іса Єв. 
Реш. 36. 
ГОЛИЗНА, рж. Голе місце. 1' Т Г ,т *’•' Е 
XVII. Невістн... будут міти.4. вмісте' ку- 

дрявнх волосов голизни Каз. № 32 к. 80. , 
ГОЛИЛНЬІЙ, щит. Див. Гогенннй II. 
XVI. Поведил, иж єго (пана) хтос ножем 

голилвнм... проколото Арх. ЮЗР. VIII, 
III, 405 (1583). 

ГОЛИНЯТЬІЙ, ГОЛ’БНАТЬІЙ, щит. (ц. 

сл. годінать). Що має довгі голені. 
XVII. Чи зь рогами (унія) чи зі голи- 

нятьіми ногами, чи з усомь, чи з бородою 
Аг;. ЮЗР. III, 10 (1638). 

XVIII. И показа ар’хаггль Михаиль Авра- 
аму емрть сотворї ю страшную сухую, зуба¬ 
тую, ребрату, голінатую Пам. укр. м. IV, 
118 (Унґв. Рк.).—36. № 20 к. 14-6. 
ГОЛИТИ, де. 1. Зняти бритвою волосся. 
XVI. Никкфорь... голиль колись людемь 

уси и бороди и даваль ихь на караблі Хр. 
Фил. Апокр. 1328. і і 

XVII. Бр/ю Бреду: Ропо бороду Бер. Лекс. 
10.—Бородьі и усьі духовньїє собі голять 
Наука о нрот. ун. 28 (1626).—Звичай... бнл 
служачим огню голову стрнчи бороду голити 
Жит. Св. 173.—Назареи волосовь не голили 
але запускали Гал. Кл. Раз. 417.—Печаль бал- 
вірь десара (голити 36. 1693 р. к. 131-6,— 
Ремесвики мелодіє... себі голови голили по 
пслску Літ. Сам. 15 (1649); 

XVIII. Татаре... голови всі и бороди го¬ 
лять Дн. Хан. 27 (1722).—Микита судейский го¬ 

лений мене сказал про вишні Дн. Марк. 1,133. 
6 2. Збирати,, гарбати, обирати. 

XVI. \Чеьці) гроти баламутними псеє- 
стьми собирають голять и на людехь виду¬ 
жають Лист И. П. 1023. 

XVIII. И такь снасуюсь, даби папісти не под- 
голили, ибо где монаха пспадут, то голят на 
четирі страви, а носля отсилають у Радо- 
нисля у сесю катедру Лести Конт. 19. 

ГОЛИТИСЯ, де. Здіймати собі волосся брит- 
вОЮ. V £ * £ (г г ‘ »• ^ “ » І • і 

XVII. И донині многие ся голять/ подобно 
и сам папа Арх. ЮЗР. І, VII, 262 (К. Р. в). X 

XVIII. Бурзало наміреваючи голитися про¬ 
сидь тенлои води Прот. Подт. С. III, 219-6. 
(1750). _ 1 ?, ?• і 

Г СЛІСБАТИ, де. Обрізувати гілки на деревах. 
XVII. Псмсцниксм 12, що голіовали дуби... 

з. З Арх. ЮЗР. І, XI, 454 (1658). ■ ; 
ГСЛІСКОКЬ, рм. Здрібн. Див. Ґаліонень. 
XVIII. Мартивь бутилекь 6 вина купим 

за рубля, а еь вехь емістилссьДЗ голіовков. 
Дн. Марк. І, 289. *_ *_ і X :і ‘ 
ГОЛКА, рж. Див. Игслка. ' г і у IV : йі: 
XVII. Герцикь... торговаль вь рьінку Пол- 

тавскомь зь крамомь подльш, зь голками, 
шпильками Оч. млр. фам. 418 (1667). ? 

XVIII. Голок середніх полтора сотця Арх. 
Вид. м.; реестрь річей без загол. — Тимь 
кручкомь ал’бо голкою зь виткою..., витягни 
добре (опух) Укр. Госп. Пор. 62. 



ГОЛО, присл. 1. Без нічого. 
XVII. Того боярияа утекти, иичого з’ собою 

не занядь, таки, голо пришоль до пана бур(ми- 
стра) Прох. спр. нот. 151 (1690).—Ледво 
увойшло тисяч на десять через Дністрь до 
Камянця (турок) и то голо Літ. Сам. 118.— 
(Сини Самойловича) яки якіе злочинці... на 
Москву гою попроважено ІЬ. 170. 

2. (з род. відм.). Нема. 
XVIII. Купив бьі седо да грошей голо 

Клим. Поип. 220. 
ГОЛОБЬ, рм. Див. Голубь. 
XVII. Невіета... взіавшяжшнх пару си- 

иогоцдиць або пару голобов 6в. Рещ. 258-6. 
ГОПОЗА, рж. 1. Найвища або шйпереднтг 

частина тіла живих істот. 
XV. Курд... оубящі Стослава и вздша го¬ 

лову его и во лбі его зділаша чашю Ип. 62 
(972). 

XVI. На Немизі снопи стелють '"головами 
Сл. о п. Иг. (Пзо.) 121.—(Марія) отирала 
волосами голови своеи нош его 6з. Пер. 21. 

XVII. Учтивость... в открьіваяю голови я 
огдазаню поклону'виражати Пш. ІШ. І—‘II, 
46 (1624).—Пінь Процяк... оповідь чяпячи 
о забитю на голові... от Савн Резяика Ак. 
Полт. Гор. Ур. II, 47 (1665).—Находялем по 
шляху тулко голови осятрвоие іЬ. 1,130 (1668).- 
Нз відати откол вирів ісіа <орнь и ...крм- 
ламя... шкряль голові младенця Маоцііаяі 
Рук. № 352 к. 117-6,—Где голови вашя ля- 
гугь, там нехай и моя ляжзть Крон. Боб. 
(др.) 283.—Сзящзяниця, хочай який значний 
мусіяь стояти непокритою головою (перед 
Самойловичем) Літ. Сам. 169 (1637). 

XVIII. Хмелняцкий... оттявшя ему (Чш- 
линскому) голову, Чанлинскую понял вь 
жену себі Взл. Сказ. 7—На голову болящую 
и горянку: воду кромкову прикладать до 
пулсов Млр. дом. ліч. 4,—Готов кобанових 
дві Арх. Вад. м.; екон. спр.-74 (1754). 
Вь головахь, де кладеться голова. 
XV. (Святослави) ни шатра ниділе, но подь- 

кладь постилаше, а сідло вь головах Ип. 
53 (931).—Преставяс... кн^гини Глібозая... 
и положена бис... вь гробі оу стго Фздосья 
оу головахь іЬ. 492 (1158). 

XVIII. Уткни ему (отцу) у головах его 
(розку) Пам. укр. м. IV, 34 (Сок. Рк.).—Погре¬ 
бища гді мертвихь ховають неоподадь одь 
містечка... найдуются, а надь к ждомь гро¬ 
бовища у головахь оставляють камень теса¬ 
ний столпомь Да. Хан. 27 (1729). 

Голову приклонити, знайти;) місце відпо¬ 
чинку. 

XVIII. Я такожь удамся кь своимь я если 
еще могу где приклонити голову, подобяимь спо¬ 
собами, якь и другій себе боронити буду Літ. 
Вел. IV, 17 (Пав. 1728). 
Зь подь голови, з під подушки, (що кладеться 

під голову). 
XVII. Вовдя отокравши кдюч з под годов 

у Лавріна отомкнула комору Акт. Старод. 
кн. 8. 
На голову корону (прийняти), шш» королем. 
XVIII. Король... з волі Божієй прийметь 

на голову свою корону Полскую Літ. Вел. І, 
272—(Хмельницький) невідомо чого хочеть 
разві уже самой на голову свою Корони іЬ. 
Вел. IV, 32 (Пов. 1728). 
На свою голову, собі на лихо. 
XV. Шсгя и кь отцю то твоя ворогь дер¬ 

жаній на свою головоу Ип. 372 (1149). 
XVII. Великую злость мні оучинадесь, але 

оучиямлесь тое на свою голову Гал. II. н. 68. 
XVIII. Лясянці... Дорошенка балше на свою 

голову раздражмочи забили у себе боата его 
Літ. Вел. II, 340. 

2. Білая голова. Див. Більїй. 1 
XVI. А то таковая речь незльїханая би мели 

манастьірь бельїе голови дерьжать Арх. ЮЗР. 
І, І, 187 (1584). 

XVII. Сщаици... оддали ея (Марію) до бі¬ 
лих голови, невіст гу бу одданих 6в. Рещ. 
265-6,—Не тьілко мужчмзяи але и з білих го¬ 
лови нікоторіе хотяг відати глубокости писма 
С5. ЮР. 87 (1679).—Всі тебе бзятся, а теперь 
естесь вь рукахь біяой голови Рук. Хрон. 
172. 

XVIII. При такой же волі и свободі чзо- 
станут всі біліє голови з своимь уборомь 
и спр атоми Взл. Сказ. 111. 

3. Окрема людина, або взагалі жива істота, 
осібник, душа. 

XV. Но возмн на нас дань и па дружину 
свою и повіжьте ньі колько вась да в дами по 
числу на голови Ип. 57 (971).—Войни не пу¬ 
скати и огнжь не жечи и голови вь полони не 
вести Ак. ЗР. І, 71 (1456).—Сь каждого чоло¬ 
віка голови велить тобі по три деньги дати 
ІЬ. І. 211 (1503). 

XVI. Гді много голови, тами бодьшь ро- 
зуиовь Ак. ЮЗР. І, 96 (1538). 

XVII. В і знад малжояка шшшхь голови 
иншахь облюбенцовь... нещукает Карп. Каз. 
Гд.—Што голова то розуми Пам. КК. І—II,’ 
36 (1624). 

XVIII. Голова місца їщет умирати Клим. 
Вірші, 174.—Покорнихь голови и мічь сікти 
не може Літ. Гр. 134. ■ г 
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Голова вь голову або голова на голову, 
кожний зокрема або всі разом. 

XVI. Пограбшш волов осмнадцат, которнй 
вол каждьій голова на голову коштовад по 
две копе Ж. Курб. II, 219 (1590). 

XVIII. Голова в голову перелічити треба 
Клим. ЇІрип. 208. 

Головою, (рос.). Зовсім. 
XVIII. В Лебедині нет головою риби Листи 

Ковт. 5. 
На голову вибити, добити, корти, вьіспати, 

поразити, спихати, геть чисто, цілком, упоєні, 
докраю, дощенту, чисто всіх повибивати, по¬ 
вимирати постилати, поразити. 

XVI. Саадекть Кирей... ва голову того 
замку нашого добьіваєть Арх. ЮЗР. VIII, 
V, 1 (1532). 

XVII. Найперший гріх ангедьскій сталей 
в небі, которнй умієт ве толко бн людей 
з достсєнства але и самих ангелов на голову 
з веба спихати и до пекла заверечи Арх. ЮЗР. 
І, XI, 329 (1609).—ІІшчол пятеро... на голову 
внбил и мед забрал ІЬ. III, IV, 49 (1649).— 
Людь мери окрутне всюда на голову Літ. Льв. 
264.—На голову изь сіль изгоняйте (людей) 
вь містечка бо барзе ордн силніе двинулися 
на Вкраину Ак. ЗР. V, 268 (1693). —Бей 
Очаковскій внслаль всіхь на голову Япчарь 
и комонвикь прстивь Палія ІЬ. 273 (1694). — 
Мойсей... поразиль ихь (неприятелей) ва 
голову всіхь Крон. Боб. 39-6. 

XVIII. Войско полскоє чрез козакоЕь 
и орду ва голову поражено Бел. Сказ; 
38. ( 

4. Лічба риби (в’ялої); у в одній голові риби 
могла бути ріжна кількість 100— 500 —1000 
тощо), залежно від великости риби. 

XVII. Коропов' два, крошени полтретінад- 
дат голови Ак. ГІолт. Гор. Ур. 1,189 (1670).— 
За рибу вялую полтори голови и деі сотці 
далемь золотихь сімь Літ. Мг. м. 17 (1687).— 
Взял риби пять головь боковні Арх. Мот. 
133(1688). 

XVIII. Купилемь рнбьі запорожекой вялой... 
15 головь по 7 гривен голова, вь томь числі 
щукь..., лящовь которихь вь голову по 100 
идеть да дробной... якой вь голову идеть 
по 500 Дн. Марк. III, 50—Риби иголні дві 
голови, итого 2000 Арх. Вид. м.; сир. кров, 
майстра за постр. криши (1753). 

5. Розум. 
XV. (Ярослав) се молвдшеть моужемь своїшь 

се азь шдииою хоудою своєю головою хода 
отдержаль всю Галичкоую землю Нп. 657 
(1187). 

XVI. Суд з головьі судити не мгєт едно 
водле статуту Акт. кн; № 2046 к. 76 (1572). 

XVII. Бісновйнїє, неистовство, заверншьє 
голови, шаленьство, юдургенье Бер. Лекс. 11. 

XVIII. Многіє зь нихь (козаков) петрезвую 
оть горілки и тютюну маючіє голову Літ. Бел. 
IV, 58-59 (Пов. 1728). 

Голову клепотити, клопотатися, працювати. 
XVIII. Ліпшь бн єго (олій) кому гуртсмь 

гстовог купит’: неже... голову клопотати Клим. 
Вірші, 114. 
Зайти вь голову, збожеволіти. 
XVII. бдень шляхтичь... в голову зашедши 

кричаль: на своє лихо йдуть наши Крон. 
Полск. 382. 

6. Волосся на голові. : 
XVIII. (Вірши) о гребенникахь, що гре- 

бенці з роговь робят, до ЧеСаіША ГОЛ0В Клим. 
Вірші, 126. 

7. Життя. 
XIII. нже ли не боудеть кто тего мьста то 

положити за головоу 80 грвнь Р. Правда (К.) 
615-6. 

XIV. Коли шляхтичь шляхтичю лаетьгдо 
матери... платить за еромоту какь за голову 
Ак. ЗР. І, 13 (1347). 

XV. Любо си головоу положи передь вами 
любо си налізоу столь діда своего Ип. 323 
(1146).—Радь нашь такь єсть юже са кназь 
г, зве бить то вь волссть, а моужь^оу ГОЛОЕОу 
ІЬ. 603-4 (1177). 

XVII. Я'толовьі своеи не жалую Кул. Мат. 
І, 31 (1604). 

XVIII. Иннє (козаки) кладуть и голови на 
бойні Клим. Вірші, 148—Слуги держачи кони 
павскіє и за панскими упадуючи головами... 
на тіє жь коні повсідавши утікали Літ. 
Гр. 47. —Хмелницкий... міль того дня... 
стратити свою голову Бел. Сказ. 6.—Король... 
посла ль ордиванць, аби... старалися не щадячи 
и головь своихь достати Сочаву ІЬ. 81. 

Головою добути, добути, ризикуючи своїм 
життям. 

XV. Дсбнль єсми головою евсею Києва и 
ПереіаславлА и поиде противоу ДюргевиІІп. 
380 (1149). 

Головою, головами накладати, класти, ги- 
нути. - І У 

XVII. Поневаж Іван син муй головою нало- 
живь то ти не будеш роскошатися на моей 
нраци Ак. Полт. Гор. Ур. І, 94 (1667). 

XVIII. У войска лошедши (козаки) ку до¬ 
мом невозврятять: 'але будут ганебно головами 
накладат’ Клим. Вірші, 29. 

Головою заплатити, бути вбитим. 



Голова 550 Головиця 

XVIII.'Ляхи... ношедше по воду и'за тра¬ 
вою пошли вь Татарскіє руки, если хто^не 
заплатиль головою Літ. Гр. 108. 
О голову старатися, готовитися (на чиюсь) 

голову, вижити на чиєсь життя. 
, - XVIII. Чіплинский и о самую Хмелницкого 
старается голову Взл. Сказ. 16,—Хмелниц- 
кий... маючи на пшіномь баченю Пмяковь... 
.на самого ’его Хмелницкого „голову готовя- 
ЩЯХСЯ ІЬ. 61. 1 ! < . ; ; 

. 8. (перенос). Вбивство. V 
’(ХУІ. (Марина Изановна) не "внседевши "по 

забитю мужа сроєго шести місецей... пе до¬ 
відній права о голову мужа своего... пошла... 
замужь Арх. ІОЗР. VIII, III, 310 (1580). 

• 9. Голова, рм. Зверхник, старший, привідця, 
отаман, і і г і ; : 
; XXV. ТнГеси король голова всимь іюлкомь 
Ип. 831 (1256).—Горожани (Люблина) же ре- 
коша ми тебе не привели й ни слалі по та, но 
голова намь Краковь, тамо же и воєводи наша 
ІЬ. 910 (1287). і . • / 

XVI. Тая столица... ^светится’Аи всихь 
церквей Божзихь єсть' головою Огп. И. П. 
кл. Озтр. 1081. —Еиприянь светьій "зоветь 
Петра светого головою... всеє^церьква Ан- 
тир. 905. ■ 4 я і І і і < І ! ■ І 

■XVII. Еождий старшій'головою над меншими 
людма назьіваєтсА Гад. Н. н. (ар.) Ад,— Бьіл 
Еїевь... місто славно... голова всеи России 
Жит. (Св. 563-6,—Хс голова церкві, а муж 
голова женй 6в. Реш. 38.—Голова.обжирства, 
піянства жарлоцтва Дм. Рост. 104(1697). — 
Бгь...рзкль добре то все, але голови її пна 
всему тому немашь Крон. Боб. 2-6.— Одна 
Агглове... в той ден’ четвертий отпали от 
бга,,над'Ікоторьіми бнль головою денница, або 
світоносець Літ. Рук. 2.—Стрелци подавали 
чолобитную на своихь 'полковникові 'голові, 

сотникові, же ихі роботами обтяжають Літ. 
Сам. 154. 

XVIII. Пан и голова над войсками и над 
оусймь світом Пам. укр. м. 1,329 (Рк. Тесл.). 
Вь головах*, на чолі. “ І М .Н Ц \ 

. XV. Вь головахь князь 9здорь Оболень- 
скій приходилі со многими людми войною 
Ах. ЗР. 1,123 (1492). І 
' ^ХУН. Царь вь головахь’више всіхь ща 
маєстаті седіль Еопист. Пал. 1169. - ' " 
р10. Найважливіша річ, підстава, ірунт, 
основа. 

XVII. Снь ем любить...“любов’ нелипемкр- 
ную, котораа закону и Проркомь ест’ головою 
Тр. поста. 669.—Камень занедбаний от... жи- 
довь... сталсА головою оі/глу Єв. Вил. II, 77. 

11. Стожок'цукру або соли. 
XVIII. Цукру голова цілая Бьгг. млр. 

обст. 347,—Привезль... цукру голову канар- 
ского у шесть фунт Дн. Марк. І, 147. 

12. Початок; край (річки, границі, дороги 
тоці). 

XV. Отдаєм... городища над рекою Кусни- 
цею и з головою Еусници и Еусничкою зо 
всіми ихь полами ЮРГр. № 93 (1459). 

XVI. Оть Еієва граница головою кладучи 
річка Водица Сб. Мат. отд. III, 21(1523).— 
Е той дорожце прилегла в головах земля 
Теременьская Арх. ЮЗР. VIII, VI, 367 
(1571). 

XVIII. В’зявши з’ виїншоє голови Головача 
узмінь з плесом и другий нижіпийузмінь, аж 
на нижлую голову Кз. Міск. Полт. 94 (1712). 
—На нижшой голові того острова єсть тополь 
семь Літ. Вел. III, 483.—Другой лань у голо¬ 
вахь первого лану Арх. Мот. 43 (1740). 

13. Горішній кінець чого, верх. 
XVII. Возмут колоду... и вложать еі"(ко¬ 

лоді) на голову тоєст наверхь єі... прилбицу 
Крон. Боб. 205-6. ‘ 

14. Розділ (у книзі). 
XVII. Глава, Роздмь, речь найголовнюйпш 

и найліпша а, албі Гном Вео. Лекс. 27. 
ГОЛОВАЖКА, ГОЛЗЗАЖНЯ, Г0Л03ЯЖНЯ; 

рж. Голова соли. 
XVI. По пятдесять головяжен соли с ко- 

мяги Арх. ІОЗР. VIII, IV, 55 (і511).-Мнто 
соляяое. Кгди 'соль идеть з низу, дають... 
з воза великого и малого по триста голо- 
важекь іЬ. VII, 1,112 (1552).—Десят голова- 
жень соли Пам. ЕК. І—II, 557 (1569). 
ГОЛОВЕНЬ,'ум.^Риба О&иаІш^серЬаІиз, з 

коропових. 
XIX. Риби... синець, головень Діло о риб. 

4-6 (1804). 
ГОЛОВИНИТЬСТВО, рн. Див. Головщина. 
XV. Дал єсми іма... село добаневнчь со 

оусімн побори її с вннам и сь головинить- 
ствомь и серпом и с косам ЮРГр. № 79 (1443— 
1446). ' « ' ‘ 
ГОЛОВИЦЯ, рж. ГОЛОЗИЧНИКЬ, рл. 

Брага, що збирають виганяючи горілку. 
XVII. Будет там (на весіллі) и твердой’голо- 

вици полно: хто чего схочеть, того_зажит бу¬ 
дет водно Др. Ол. Ч. Б. 145. _ 

XVIII. Вь... монастирі казна ’денежная 
получаєтся толко из шннковь за продажу в 
нихь горілку, пнво її медь, а вь Літкахь и за 
головицю, часто случаєтся що шннкн празни... 
бнвають Арх. Вид. м.; іястр. (Д768).—Они 
ниди^крінкій|медь, хмільное пиво и ШГГІЄ 
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шн сикеру назьіваємую вь Малороссіи голо- 
вичникь Сковор. 248. 
ГОЛОВИЩЕ, рн. Згруб. форма від «гожа». 
XVIII. Кулбачшце под головище Рук. К. У. 

№ 21 к. 7. ' 
ГОЛОВКА, рж. 1. Здрібн. від «голова» 1. 
XVII. Казаль той богині головки маковій... 

місто головокь дитннннхь офіровати Гал. 
Боги лот. 22. 

XVIII. Осмое лубя... подь штучками злоці- 
стими зь бляхмалемь на кшталти лвихь 
головокь Літ. Бел. IV, 116 (Реестрь Пал. 
1704).—Діточки... под мічь головки свои хи- 
лдютПам. укр. м. II, 144 (Тухл. Рк.). 

Головка капусти. 
XVIII. Капусти головок 20 Арх. Вид. м.; 

-економ, спр. 74 (1754). 
2. Корінь деяких роти (часнику, цибулі, 

лілеї і т. ін). 
XVII. Казаль той богині головки- маковій 

и часниковий... офіровати Гал. Боги йог. 22. 
XVIII. Взяти часнику головку Млр. дом. 

ліч. 24.—Часнику обираного головокь .три 
зотрм Укр. Госа. ІІор. 65. 
к В. Овіч деяких рослин, що має в собі дрібне 
насіння. 4 _ / 

XVII. Казаль той богині~гож>вки маковій... 
■офіровати Гал. Боги йог. 22. 
IIXVIII. Варити листя и головки макузеле- 
ного Млр. дом. ліч. 26. 

4. Кругла річ, кулька, галка. 
XVIII. Головка мосенжна з очеретини Арх: 

Вид. м.; реєстр річей без загол.—Безмін з 
желізною головкою ІЬ. екон. спр. (1755). 

, НГОЛОВНИКЬ, рм. Вбивця. 1 
■ XIII. Аже кто оубиіеть кііажа моужа вь 
разбои, а головника не ищють то вирьвнзую 
платити Р. Пнавда (К.) 615-6: 
ГОЛОВНИЧЬСТБО, рн. Вбивство. 
XIII. Сплатити имь вь обчі 40 грвнь а 

толовничьство^ Р. Правда (К.) 616, 
ГОЛОВНЬІЙ, прикм. 1. Що належить до 

Голови 1. 
XIV. Узнали есьмо, ижь... жалобьі на су- 

діхь не бьівали суженне єдиностайно, але под- 
лугь розума головного и подлугь пріятельства 
Ак. ЗР. І, 2 (1347). 

XVII. бндзн пекельньш в’мйсто влосовь го- 
ловьнжь оужі мають Бер. Лекс. 268.—Князь 
Печенізкій забивши Святослава з черепа го¬ 
ловного казаль чашу зробить Крон. Сов. 15. 

XVIII. Над всіхь болізней злійше голов¬ 
ная Клим. Вірші, 43.—бсимонтовскаго увол- 
'иили оть сотниства для болізні сердечний 
и головної Млр. Род. II, 5 (1732).—За рану 

кривавую головную что кости видно трид¬ 
цять копь Стат. 68. 

2. Перший, найважливіший, найзначніший. 
XIV. Берди Давндь Тикнд головний мои 

бши слуги ЮРГр. № 26 (1396). 
XV. Наипервое головное мито Сочавьское 

Ак. ЗР. І, ЗО (1407).—Головний панн земль 
нашихь на великьіхь сойміхь... сідають оть 
нась на судіхь ІЬ. 40 (1420—1423). 

XVI. Митрополія, голов’нійшее місто в’ 
яком ііовйті Зиз. Лекс. 102.—Мито великоє 
головное Ак. ЮЗР. 1,78(1529).—Володковнчь... 
для вписаня вь книги головньїе трибунал- 
ские подаль... листь Арх. ЮЗР. І, VI, 26 
(1539).—Вь містіхь головннхь у Вильни Ак. 
ЗР. III, 28 (1551). — Роки обеюмь сторонам 
перець судомь головньїмь трибунальнн ь... 
зложили есмо Арх. ЮЗР. І, VI, 103 (1594). 

XVII. Разь вь годь на сходзці головной 
вь неділю бомияу Гол. П. М. І, 241 (Уст. 
Вил. бр. 1620).—Головньїмь пастиремь бшь- 
Петрь Коїшст. Пал. 463. —А тую головную 
суму: полтори тисечи золотнхь на місцу и 
вь пожитку певномь презь віри годное сві¬ 
доцтво цало указати Арх. ЮЗР. III, І, 
270 (1622).—Той (діявол) ест’ непрідтел" 
нашь головний 6в. Калл. 748—Сім гріхог 
головних албо смертелних иисмо бжственно* 
вьіличает 6в. Рега. 94,—Гистория... о збу 
реню міста головного Єрусалима от Римля 
новь Крон. Боб. 213-6.—Ріка виходить 
Едема, то єсть з міста роскошн, на обли 
ван’е раю, которад сд тамже ділить т 
чотири головньїе ріки Літ. Рук. 3. 

XVIII. Якои (печали)... от головного непрі 
ятеля моего еще не дозналемь Літ. Вел 
II, 295.—Кровь пустилемь зь головной жилії 
правой руки Дн. Марк. І, 160, —Писар... не 
до реєстру головного, але которнй для росхо 
довь и приходов міти будуть, вьписати по 
винен будеть Стат. Полоцк. Бр. 10-6,— Оть 
яка причина головнад била злости жидовь 
на Хрста Сімя Сл. Б. 120 (1772). 

3. Кримінальний, горловий. ■ 
XVII. Сторона позваная.до суду голов¬ 

ного трибуналу Любелского' апелевала Арх. 
ЮЗР. VIII, III, 515-516 (1605).—Декьретом 
прикрили-смо Івана Бутька, якь явного и го¬ 
ловного ненріятеля по сноведи стой казали-смо 
єго розстріляти Ак. Полт. Гор. Ур. II, 106 
(1671) —Ми из’ехавши у Царичаику умислне 
дліа такого головного посполитого права Прот. 
Полт. С. І, 62 (1689). 

XVIII. Езтракть с кннгь головних трибу¬ 
налу гиленского Он. Док; 52. 
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4. В формі голови, стіжка (про цукор, сіль). 
XVII. Сахар головної пріят в бранній 

... отокь вьйри ті?шкт Рук; № 862 к. 
269-6. 
ГОЛОВНЯ, рж. 1. Недопалений шмат дере¬ 

ва, або той, що ще палає (також переносно 
про людину). 

XV. Лахом же крйлко борюще и соули- 
чами мечюще и годовнамя яко молиья ИДАХОу 
Ин. 810 (1251). 

XVII. Злочинцо и головніа вічного «огнів, 
грішиш против правдьі Жит. Св. 510-6.—Сам- 
сонь... наймаль лисовь 800, а до хвостові, ихь 
привязаль з огнем головні Крон. Боб. 68-6. 

XVIII. Будь чорен як головня Пам. укр. м. 
І, 326 (Рк. Тесл.).—По угашенню воспали- 
вшагося на себе (Хмелницкого) при гетманахь 
короннихь огня полского єще великая го¬ 
ловня вь Лубнах зосталася: князь Виш- 
невецкий Бел. Сказ. 45.—Набігши челядь 
Лядская зь головнями и каганцами смоля¬ 
ними... запалили (обози) Літ. Бел. IV, 53 
(Пов. 1728).—Ахь, онь ли возрить на мя, 
на головню ада, на брашкю зміевь, на снйдь 
гризАцаго гада? 36. № 1748 к. 11. 

2. Головня ручничная, кольба, руля. 
XVI. (Авдій) повідил мні ижь дей мене 

головьнею ручьничьною вдариль Кн. Гродск. 
Луцк. 512 (1576). 
ГОЛОВОНКА, рж. Здрібн. від «голова» 1. 
XVIII. Бідна ж моя головонка, я на світе 

сиротонка Пер. Мат. І, І, 286. 
Г0Л0ВЧИЗНА, Г0Л0ВЩИЗНА, ГОЛОВ- 

ЩИНА, рж. 1. Нагорода грошева від убивці 
родині вбитого. 

XVI. Окромь тихь винь: за головщину. за за¬ 
руку Ак. ЗР. III, 34 (1551).—А за головщи- 
нн за бои и за раньї двесте и нятдесят коп 
грошей Арх. ІОЗР. VIII, VI, 184 (1566).—А пла¬ 
чене головщшш за тихь попаденьїхь (людей) з 
маетности ихь всказуем Ж. Курб. І, 303 
(1588). 

XVII. А вмісто головщини от его Левка на 
себе (ми урядь) беремо байракь Кн. Міск. 
Полт. 31 (1633).—Зь их (убийц) маєтку го- 
ловщина в добі ' позосталои Феннй Федорисі 
маєт... бнтя плачона Ак. Полт. Гор. Ур. І, 49 
(1665).—Марко головщину жоні забитого и 
вину на урядь... поплатить повинень будеть 
Ак. Ніж. Маг. 23.—Головщина з маетности 
(вбивці) заплачена мієть бьіти Прот. Полт. С. 
II, 188 (1690).—Наказуємь... аби он Силка... 
жону небожчика Ничипора во всем нерепро- 
сйл при заплаченю головчизни Кн. Міск. Полт. 
21 (1692). 

XVIII. Головщизна у-трое за етрелбу на 
горло Стат. 31-6. 

2. Кримінал, вбивство. 
XVI. Нехай они зь слугь и зь людей своихь, 

хто вь головщину упадеть сами головщину... 
беруть Ак. ЗР. II, 65 (1509). 
ГОЛОВУЙ, прикм. Див. Голевий. 
XVIII. Кунтуш... матерялній толовій Ск.. 

о р. Мил. 11 (1739). 
ГОЛОВЬЕ, рн. Див. Головчизна. 
XVII. И женамь их и детем того смертного 

убийства не искат головя и денгами не епра- 
воват Акт. Старод. кн. 38. 
ГОЛОГОЛОВЬІЙ, прикм. Лисий. 
XVIII. Кричали (діти) говорачи: Лисий! 

Плішивий! Гологоловьій Пам. укр. ,м. І, 303 
(Рк. Тесл.). 
ГОЛОГУЗЬІЙ, прикм. Безхвостий. 
XVI. И то вельми страшная шкода—голо- 

гузьіе кури ховать Ак. ЮЗР. II, 189 (1589). 
ГОЛОДЕНЬ, прикм: Див. Голодний. 
ГОЛОДЕНЬЕ, рн. Голодування. 
XVII. Гладствую, Гладомь таю: гояодекемь,, 
щу гощд'м Бер. Лскс. 28. 
ГОЛОДНЕЧА, рж. Голодний час. 
XVIII. Мізерное козацство вь самую голод¬ 

нечу... тоть... указь исполпяти... мусили Зан. 
Черн. Губ. Ст. Ком. II, 68 (1714). 
ГОЛОДНО, присл. 1. В стані голоду. 
XVII. Хоча й холодно й голодно и до дому 

далеко, а однакь потерпи Ак. ЗР. V, 153 (1678). 
XVIII. И холодно и голодно Кдим. Прип. 

217. 
2. Голод на що, бракує чого. 
XVII. Татарь набрано немало, бо голодно 

било на коні Літ. Сам. 147. 
ГОЛОДНОСТЬ, рж. від «голодний». 
XVI. Алч’ба, голодност Зиз. Лекс. 93. 
XVII. Алчба: Лакнене, голодност’ Бер. Лекс. 

1,— Ненасьіть: неснть, голодност з6мтнаа ІЬ. 
93-ї—Голодность—алканіе, алчба Синон. сл.-р. 
17. 
ГОЛОДНЬІЙ, прикм. 1. Що хоче їсти. 
XV. Вои твоя голодна єсть и кони ихь 

Ип. 848 (1260). 
XVI. Ш’то оучиниль Двдь коли бнль голо- 

день 6в. Пер. 36. 
XVII. Алчу: Лажну, гладомь таю, єстем’ 

голод- ьій, істи жадаю Бер. Лекс. 1.—Я го- 
лодноє тіло твоє посилковая тьши дарами Жит. 
Св. 25.—Тілу своєму яко неприятелеви го¬ 
лодному модно ся спротивили Ліств. 22. 

XVIII. В войску... відалося шемранє же го- 
додни и хол один ... даромь в полю и око- 
пахь гинуть Бел. Сказ. 82.—Чомь било вамь- 



Голодній . 553 Голосити 

жаль голодннхь и жадннхь и сторонихь 
Поуч. Няг. 11. 

2. Що приносить голод, неврожайний. 
XVIII. Голодний рок бнл Дн. Марк. І, 4,— 

Стануль в некріпкомь и голодномь містцу 
обозомь Бел. Сказ. 60.—И хочаи подь чась 
голоднщ, а бнль обідь досконалий Пам. 
укр. м. І, 137 (Ісл. Рк.). 

3. Що прагне чогось. 
XVII. Завитий... до краєвь Россійскихь 

в’ науку голодннхь Тнт. 303 (Почаск. 1632). 
голодшзти, де. Голодувати. 
XVIII. Пусть єсть сесе: голодніші, не исти, 

терпіти Поуч. Няг. 37. 
голодня , рж. Голоднеча*голодування, голод. 
XVII. Стоячи тамь король з войсками учи- 

ниль голодню Літ. Сам. 127. 
голодь, рм. 1. Безхліб’я, брак живности. 
XV. Голодь бьіс по всеи землі и в Роуси 

и в Лахох Ип. 879 (1279). 
XVI. Голодове а морове боудоут 6в. Пер. 

70. 
XVII. В той стороні ставь голод барзо 

великий Єв. Реш. 7-6,—Раз часу голоду сщникь 
одинь до него (Венедикта) о троху олію пос- 
лал Жив. Св. 29.—Лакомство албо хтивость... 
сухост земли звіствуєть, пришлому голоду 
забіжати радить Ліств. 26-6. 

XVIII. На ІІодолю саранча голодь учи¬ 
нила Оп. ст. кн. 6 (1711).—Дорожнета... и не- 
достатокь... справовали превеликій... голодь 
Літ. Вел., IV, 56 (Пов. 1728).—Того року 
в сей крайні Оугорскои великій голодь и 
хоробьі... проходили Літ. Гукл. 78. 

2. Порожність шлунку, що викликає потяг 
до їжі. 

XVI. ЬІикого до него так же и живности 
не пустить, голодомь мориль Арх. ЮЗР. І, VI, 
86 (1591). 

XVII. Алмвїе: Прагненье ідла, істи хо¬ 
тів, чутье голоду Бер. Лекс. 1. —Я тут 
голодом гину Єв. Реш. 7-6:—На вецери оу 
евтьта еднм ядать пють а другій голодомь 
мруть Рад. Він. 998. 

XVIII. Другіє з голоду гинуть Укр.-Р. Арх. 
IX, 179,—(Войско) теперь у холоди и гол оди 
вшедши хочеть воеватись Вел. Сказ. 83. 

3. Недостача, брак чого. 
XVII. Гладствую, Гладомь таю: голоденемь, 

мру голодом Бер. Лекс. 28,—Люде... голодь 
терпдть, лечь не голодь хлтьба и водм, але 
голод слова Бжего Єв. Вил. 12.—Где... бо- 
язни... німаш, там великий и незносний на 
добрни оучинки голод іЬ. 12-6. 

4. Прагнення чого. 

XVII. Блудний синь, яко тоть, которнй 
южь голодомь цноти гинуль приходить до 
отца Тр. постн. 22. 
ГОЛОДЬ, рж. Див. Гололедица. 
XVII. Лідь—голодь, ледь Синон. сл.-р. 39. 
ГОЛОКОЛЬНОКЬ, рм. Голодранець. 
XVII. Пане кошовий, не помогуть намь 

братя наше голоколінки из бідними людми. 
9варн. Источн. І, 324 (1691). 
ГОЛОЛЕДИЦА, рж. Ожеледь. 
XVI. Голоть—гололедица Лекс. 5. 
XVII. Лйдь, серень, ожеледиця, гололедица. 

Бер. Лекс. 29—Снегь, дождь... морози, голо- 
ледици Кул. Мат. І, 82 (1603). 

XVIII. Гололедиця такая била, что весма 
трудно некованою лошаддю поехать Дн. Марк. 
III, 338. 
ГОЛОМИЗЬІЙ, прикм. Що не має волосся т 

голові (про немовлятко). 
XVIII. Люті сироті бородатому, а голо- 

мизому и горгаь Клим. ІІрип. 224. 
ГОЛОПУПОКЬ, рм. Здргбн. від «.голопупь». 
XVII. Голоііупокь—птенець Синон. сл.-р. 17. 
XVIII. А ти голопупку необрослнй такь 

далеко по своєй воли літаєш Ал. Типі. 68. 
ГОЛОПУПЬ, рл. ПУПЯ, рн. Неоперене пи¬ 

скля, пташеня; мала дитинка. 
XVI. Птенець — голопупь птаха Лекс. 12.. 
XVII. Птенец’ дита каждего птаха. Голо- 

лрд Бер. Лекс. 132. 
ГОЛОСИТИ, де. 1. Повідати, оповіщати про¬ 

що голосно, виголошувати, чинити відомо, ого¬ 
лошувати. 

XVI. Віщаю, повідаю, говору, голошу Зиз. 
Лекс. 95. 

XVII. Віщаю: глю, мовлю, повідаю, го¬ 
вору, голошу Бер. Лекс. 26. — Тьш стьш 
труби троубдть и голосат, оповідаючи... 
вавилону... соудь божій Транкв. Зерц. 
39— Кроль... казаль свою кушулю возному 
носити... и такь голосити Тит. 42 (Сак, 
1622). 

XVIII. Днес и немовятка мусят говорити, 
вдячную новину світу голосити Укр.-Р. Арх.. 
IX, 76—Того квіта лравица Бога Отца но¬ 
сить и всімь вірьнимь збавлення лрезь него 
голосит Вірші різдв. 134.—Слава о єго (Випгае- 
вецкого) воинскихь цнотахь бьша голошена 
Літ. Вел. IV, 50 (Пов. 1758). — Пастнріє на 
свиріліхь пісни голоедть Богл. 27. 

2. Кричати, лементувати, голосно опла¬ 
кувати когось. 

XVII. Голошу: Жалобно плачу Бер. Лекс. 
29.—І ви пакь може чули, як тут голосили., 
его слуги, а нас всіх покорне просили Др. 
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Ол; Ч. Б. 146. — Гоїйїь... завше: £ гого¬ 
тить Ргк. № 362 к. 120. 

XVIII. Прибігла Ганна голосячи Прот. Полт. 
С. IV, 24-6. (1755).—(Смерть) всіхь косить 
голосить, же оумерти треба Бол. 280. 
голоситися, де. Оповіщатися, проголо¬ 

шуватися. 
XVII. Теперь замолчуютея пастиреве, а го- 

лосится пастьірь Копист. Пал. 417. 
ГОЛ0СЛОВНЕ,-О, приел. Голими словами, 

нічим не підпершись; усно. 
XVIII. Если би кто... толко голоедовно 

■тоть грунть своил, а сторона би поводовая 
якь права листовніе, або знаки слушнів и 
явпіє граничніе показала, так же свідителей 
ведлугь науки статутовой поставила тогда... 
при грунті зоставлена бити маеть Сб. Мат. 
Лівоб. Укр. 153 (1765).—Старшині и урядни¬ 
кам і никому с подданних наших без дозволеній 
цря з войни служивих голословне і листами 
вьізволят не важитея Стат. 33. 
ГОЛОСЛОВНЬІЙ, прти. Иа самих словах 

тертий, ніч ім не підпертий. 
XVII. Ми не повіряючи голословннм ре¬ 

чам того свідка Прот. Полт. С. І, ЗО (1684). 
ГОЛОСНО, приел. 1. На голос, у голос. 
XV. Ивань голосно кликнуль в начале бі 

слово Чет. 1489 р. к. 39-6. 
XVI. Голосно рскль: девице в'стань Св. 

Пер. 43. ^ 
XVII. Законники... мовил голосно, що всі 

чули 6в. Реш. 436.—Старец... взьівал... яко 
могль наголосній Жив. Св. 86—Тігдн при¬ 
шов аттль... и покличе голосно Ветх. Сказ. 
44.—Чернец’... стал... голосно волати 36. 
1693 р. к. 80-6.—Всі люди смотріли, х(рист)а... 
голосно вихваляючи Крон. Боб. 282. 

XVIII. Чась конечний, що година голосній 
в двєри живота моєго торкаєть Тр. Черн. 
Арх. Ком. X, 192 (1705).—Верещите голосній, 
подобно буг ваш спить 6в. Реш. 337-6. (1710).— 
Хоть голосно будемь розмовляти, никто то не 
будеть слнхати Пер. Укр. Лир.Ю.—Будем у 
церкві голосно співати Укр.-Р. Арх. ЇХ, 5І. 
Ь 2. Явно, одеерто, не криючись. і « 
" XVII. Голосно и весело так вузнаваєм... 
же тіло сна бжід на правиці Бга отца на 
небесіхь сидит Ветх. Сказ. 25. 

XVIII. Вь Білагородщині голосно тое нро- 
яоситея, что Полскій посель пойшоль до бе- 
сурмань Літ. Бел. III, 218. і л 
ГОЛОСНИЙ, прикм. 1. Що видає дуотй 

голос, гучний, дзвінкий, ясно чутий. 
XVI. Герьмогень... чнталь голосною и знач¬ 

ною мовою вь тне словаБерест. соб. 220. 

XVII. Нашь Зеґарь апстоль Іоань маеть звонь 
голосний Гал. Кл. Раз. 453.—Такая без слов мо¬ 
литва барзо ест в небо голосна Каз. № 32 к. 91-6. 
—Іоань... бщ... голосною трубою дховною 
науки Божеі 6в. Реш. 233-6.—Мідь єсть го¬ 
лосна а Рад. Ог. 454,—Голосная єсть мова 
о поході Ак. ЗР. V, 155—156 (1679). 

XVIII. Голосиш птички оть природи би¬ 
стрий иміющіи взорь Сковор. 21.—Без го¬ 
лосного крику не гвалть єсть Стат. 66. 

2. Відомий, скрізь знаний, славний, знако- 
митий. 

XVII. Голосна била тьіхь трехь стмхь 
цнота Бар. Тр. (пр.) 2-6. 

3. Явний, одвертий. 
XVII. (Пани) приехати не хотела и меш- 

кат се з ним, чинячи на него и на здорове 
єго розмаитьіе похвалки и голосиш погрозки 
збораняла Арх. ЮЗР. VIII, III, 497 (1604). 
ГОЛ ОСОНЬ, рм. Здрібн. від «голоси. 
XVIII. Ро роїи сЬоги, Ьоіоєок гогшш, 

роЬикітгаіи, ііазгко тсгсІусЬаіи Укр.-Р. Арх. 
IX. 26. 
ГОЛОСТЬ, рж. Рвчівник від тлит, го¬ 

лизна. 
XVII. Тамь (в пеклі) сидіти южь будеть 

голий, покрить срамотою и голосно вічною 
Рук. № 202, к. 255. 
ГОЛ ОСЬ, рм. 1. Слухове вражіння, що прий¬ 

маться вухом з повітряного-оточення, звук, 
мова; крик, гомін, галас. __ - 

XVI. Унили голоси, пониче веселіє Сл. о 
н. Иг. (Пер.) 120.—ІІришлите до нас чотири 
ділки млоденцч добрий, а ми ихь дамо на 
наученіе ііітья греческого... одно штоби міли 
голоси добрий Ак. ЮЗР. І, 142 (1558). 

XVII. Агь: Голось жалованьд Бер. Лекс. 
1. — Вьз'зьшйю: Голссомь волаю, зшпщю 
ІЬ. 19—Глас: Голос, дзвенк’, бренк’ ІЬ. 28 — 
(Анголи) язмка до мовенд н оі/ха до слншенд 
непотребуют, но без’ голосу и зноейого слова 
иодают- єдинь дроугомоу разоумн свод и 
пораду Транкв. Зерц. 2—3.—Кгди што мовимь 
и голось слова оучиндєтсд и на воздухь 
разешаєтед Кн. о Вірі, 57—Тмє бестїе над 
ияшнє сй чі(гяійлне, іакож подчась вебез- 
печенства от непрїіатеяіа кождаіа з тих 
власяьщь своїщь голосомь «бажала и ссте- 
регала пана Рук. № 362 к. 117.—Бонякь... 
пошоль вь лісь и завиль голосомь волчимь 
волки на єго голось такьже завили Крон. 
Соє. 93—Под небом чули голос и гадали, <ож 
дадкьій паль на помощ гдеть юм, Ветх. 
Сказ. 49.—Розлегаются голоси... громогуч- 
ньіхь бубновь Рук. Хрон. 448. 
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^ XVIII. Людіе вси... иа голось апслскихь 
трубь повстануть Собр. Прип. 93,—Козаки 
кинулися и непомірнимь голосомь закричали: 
алла1 Літ. Вел. IV, 25 (Пів. 178).—Сліпий 
з' голосу и инших околачностей познавши, 
же’ много людей переходило... зачавь взи¬ 
вати Науки парох. 116,—Оу голосі грома Нам. 
укр. м. III, 69 (Рк. Тесл.).—Никто вь судеб- 
ную избу тиснутися не повинень... а егда би 
кто упорно над реестрь втиснулся и війти 
не похотіль а голось учинил би таковїй 
двадцять копь иа судь уллатить иміеть 
Стат. 43-6. 
Т Голосомь, велинимь ГОЛОСОМЬ,' ВЬІСОНИМЬ 
голосомь, голосно, дуже голосно. 

XV. Міксимьянь вьскликаль голосом ве¬ 
ликим Чет. 1489 р. к. 31. 

XVI. Тот лист короля его мйлости Голо¬ 
сомь читали Арх. ІОЗР. І, VI, 132 (1597). 
’’ XVII. Ояівяемь великим голосомь твоя 
чуда Тр. пости. 669.—Вьт... днь и нощ вели¬ 
ким голосом до бга волаєте Гал. М. Пр. 48.— 
Я... Ддьі здалека того неприятеля побачу... 
двери душевнні... замикаю, а вовнутрь го¬ 
лосомь взнвш: не приступу® Рук. № 0. 4° 86, 
к. 65.—Повставши слухаймо тоі цнот царици, 
вьісокимь голосомь волаючи... прийдіте ко 
мні которіі трудитеся Ліств. 29— Иеремия 
•голосом повідаль же будет поймань Седекяя 
Крон. Боб. 135-6. 
а Голоси поресши, великим голосом. 

XVII. А по прочитаню сумболон всі, го¬ 
лоси поднесши, рекла Кн. о Вірі, 151. 
І? Вь голось, голосно; одеерто, явно. 

XVI. (Іцсусь) в’ голось мовиль: к’то маеть 
оуши... нехай сльшшть 6в. Пер. 41,—Я тим 
«торожом... ’оповедиль вголос жем с позви 
-короля его млсти ириєхал Ж. Курб. II, 183 
(1589).—8го милость... стрелцомь... своимь 
вь голось росказаль... стреляти Арх. ЮЗР. 
І, І, 295 (1591). 

XVII. Васко Щербенокь... признал в го¬ 
лос, иж нродал пляц Тр. Черн. Арх. Ком. 
VIII, 74 (1664).—Іоан... мовил оное злоці- 
стое слово до всіхь в голос Єв. Реш. 223.— 
Ін, урадь... перед собою в голось веліли 
вичитати Акт. Старод. кн. 62. 1 < < і і 

XVIII. (Вожди Австр тйскиє) ^отзивалися 
з тимь в голось, же воевать нротивь его 
(Шведа) не міли Вел. Сказ. 193. | £Д " 
• На голось. Дає. Голосно ї.’, 

XVI. Князь Романь..: надь тіломь брата 
своєго... чиниль на голось новодане АгсЬ. 
Ваш». VI, 237 (1564). 1 

XVIII.^Тоєй ночи мало’не до світа вь котли 

І довбншь на голось биль Дн. Гетм. Канц. 
51 (1723). 

2. Тон (музичний). 
XVIII. Скрипки... под той их голос красно 

играли Пам. укр. м. І, 316 (Рк. Тесл.) 
На голоси співати (ц. сл. на гласи). Спі¬ 

вати на вісім церковних голосів. 
XVIII. Дяк е хлопцами на голоси співає 

Укр.-Р. Арх. IX, 67. 
3. Мова, право мовити. г” 

XVI. И дворничка вилялетова маеть водний 
голось иа соборе, ба тежь єсть члонкомь тела 
христова Антир. 799. 

XVII. Вь прекладанью еправь (братія)... 
зданьє своє о> нихь подавати и голось першій 
міта будуть Стат. Полоцк. Вр. 10-6. 

4. Наказ, воля, бажання, думка; присуд, 
вирок. 

XVI. Ов’ці слоухают голоса его бв. Пер. 20. 
XVII. бпскии... голоси тш (свідоцтві.) 

приндвши... мовдт Кн. о Вірі, 127,—От Куота 
Гсдндвншоль голось, жебь; всі з’ дому Двдо- 
вого принесла своа Палцатн до олтар* Гал., 
Н. н. 6.—Антоні!... сидйіь в’ келія, пришоль 
голось до него: Антонїй вийди и обачь Гал; 
Кл. Раз: 442.—Справедливне услишат бд 
Христа г. декрет и голос пожаданннй и 
веселий Єв. Реш. 15. —Не чиніте кривди 
убогимь, бо голоси ихь Гсдь услшпит Крон. 
Боб. 60-6. 1 

5. Призволення на кого, вотум. 
XVII. За порядннмь и згодннмь голосом... 

стану духовного... обраний на єпископню 
Лвовскую... одержалем... и привелей Льв. 
Ставр. 118 (1641). 

Голосами волними,' вільно, без примусу. 
XVII. (Раліцинь) войску позьволиль вод¬ 

ними голосами обрати собі гетмана Літ. Сам. 
171. 

XVIII."Миністрь обявивь... что онь сюда 
прієхаль для избранія гетмана и чтобь вод¬ 
ними голосами оного вибирали Дн. Марк. 
II, 180.—На вакансовое місто вь сотню Кори- 
бутовскую вибрать водними голосами... двохь 
или трохь кандидатовь Зап. Черн. Губ.^Ст. 
Ком. II, 241 (1767). 
Одними голосами, одноголосно. 
XVII. Усі (козаки) одними голосами кри- 

чат: жебн синь Хмеляицкого гетманомь зо- 
ставаль Літ. Сам. 49 (1657). " « 

6. Поголоска, чутка. ^ ” 
XVII. Пустивши передь собою"''такій "го¬ 

лось, якоби Ієрусалима и святой землі от 
Агареновь отийскивати міли... уда лилися Ко- 
пиет. Пал. 775.—Староста... пуетиль голось по 
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водостемТ) околичними, ижь Рускіє княжата... 
на Полщу тягнуть Рук. Хрон. 448. 

XVIII. Не пойдеть голось, аби тое хлопи 
учинили,але козаки Літ. Бел. IV, 273 (Діар.Ок.). 

7. Рада, пересторога, вказівка. 
XVIII. Голось людский, голось биваєть бо¬ 

жий Бел. Сказ. ПО (1657). 
ГОЛОСЬЯ, рж. Гамсія. 
XVII. О дав би вам золи пит, а не малзаміи! 

(кіс!) якой наробили оні голоеіи Др. Ол. Ч. 
Б. 153. 
ГОЛОТА, р. сп. 1. Людина неосіла: бідак, 

голяк. [ 
XIV. О голотахь. Тежь ачь слуга... сусіду 

пана своєго шкоду., учинить, тогди павь 
за него имієть досьіть учинить Ак. ЗР. І, 14 
(1347). 

XVI. Поведаючи: иж дей я голота осіло- 
сти своєе не маюКн. Гродск. Луцк. 370 (1565).— 
Справедливост кождому вряду з мене яко з го¬ 
лоти и неоселого и пана немаючого, чинити 
дозволил Ж. Курб. II, 176 (1583). 

XVII. Не боялемься збс(Й)цовь, ні мита 
голота Вірші різдв. 130.—Я будучи паномь 
его, а до того ижь єсть голотою, неть ведома 
откуль Арх. ІОЗР. VI, І, 347 (1609). 

2. Збірне. Бідні люди, поспільство. ■ 
XVII. Сулимка искупиль немало голоти 

вь уманскомь повіті Літ. Сам. 83. 
XVIII'. Сомковь обозь... Запорожская гслота 

расхити Літ. Гр. 181. — Ракочий... в Варшаву 
іішєдши, вирубал в ней всю шляхту... нлко 
зоставиль дробную голоту Бел. Сказ. 153.— 
Прибравши тисячей колко голоти, Татарь. 
війшоль (Петрик) Літ. Бел. III, 116.—Вь Луб- 
нахь мужикь одинь назвался царикомь и зо- 
бралося до него много голоти Літ. Черн. 76. 

Голота на що, вбогий, вбогі на що. 
Чернь, албо голота на одежду и разумь 

Бел. Сказ. 182. 
— возовая, челядь обозова. 
XVIII. Много войска рушило и возовая 

голота Бел. Сказ. 135. 
3. Голота слов-ь, голослівність. 
XVII. Не на голоті прето слоеь, засажайсд, 

але моць и вагу, а вайболшей розумь мовд- 
чих оуважай 0 обр. 101. 
ГОЛОТЬ, рж. (ц. сл.). Див. Гололедица. 
XVI. Голоть—гололедица Лекс. 5. 
XVII. Голоть... лгсдь, серень, ожеледица, 

гололедица Бер. Лекс. 29. 
ГОЛОУСЬІЙ, пртм. (ц. сл. голоусий). Що 

не мав сусгв, безум. 
XVII. Муж голоусий, очима шпетний Жит. 

Св. 4Є4-6. 

ГОЛОШЕНЬЕ, рн. Чинність від «голосити». 
XVI. Віщанїе, поведаньє голошен’є Зиз. 

Лекс. 95. 
XVII. Віщавїє: повіданьє, мовеньє, голо- 

шеньє Бер. Лекс. 26. 
голощокь, рм. Див. Гололедица. ? 
XVIII. Недобро и в той чаеь-гдн голощоки: 

кон поползнетсд, вмб’єть собі зуби и щоки 
Клим. Вірші, 144. 
ГОЛТАИ,ГОЛТЯЙ , рм. Голота, голяк, бідак. 
XV. В томь селе у двори людей єсть пять,, 

а годтяєвь два, што земли не держать Арх. 
ЮЗР. VII, II, 7 (1471). 

XVI1.Воудучи богатнм и всльшнмь слоу- 
гою и гол тяемь... стался Лік. на осп. ум. 6.— 
Аби... мне и ііоддавнмь моимь не сталось 
шкодь... оть того Пашкевича и его помочникобь,. 

ему подобньїхь голтаєвь, волоцугь и роз- 
бойникоьь Арх. ЮЗР. III, І, 156 (1611). 

Див. Гуптай. 
ГОЛУБЕЦЬ, рм. 1. Здрібн. вгд «голубг». 
XVIII. Будьте мудрі, якь гадини и безь- 

вшібьі, якь голубці їїоуч. Ваг. 87.—Там по¬ 
несли до цркви, яксбн два голубці на офіру 
и на поклонь бгу Пам. укр. м. II, 132 (Рк. 
Тесл.).—Голубець не укіль мовити ІЬ. IV. 
411 (Рк. БД.). 

2. Бет. 'Уассіпінш иіцаношп Б. 
XVII. Ко болшчце варити траьй голЙец..., 

трать’ ть’ю прикладивай на верх ьаревйо ЦАМ- 
№ 32, к. 112. _ 

ГОЛУБЙНЬІЙ, пртм. від «голубі». 
XVI. Дх стнй в постасв голубиной от отця 

походячий Катех. а .визн. в. 135. 
XVII. Маєть прчетал Два в кршахь своихь 

перо голубинеє Гал. Кл. Раз. 294.—й на верху 
того Палцата Дхь стмй в’ постати Голубиної 
локазадьсд Гал. Н. и. 6.—Кровь голубьнаіа... 
очемь кровавЕМ'ь склно поссбдіаєть Рук. 
№ 362 к. 266-266-6. 
ГОЛУБИЦА, рж. (ц; сл. голобица). Див. 

Г олубна. 
XVI. Єдина єсть голубила моя Лист И. П. 

1003. 
XVII. Голубица: голубка Бер. Лекс. 29.— 

Стой Єкатерині... носила голубица шшармь 
Гал. Кл. Раз. 202—На гробі... сиділа го¬ 
лубица Єв. Реш. 312.—(Іюавь) виділь... дха 
стого всть’пйощаго на гда іса в’ особі гол^- 
бицьі 36. 1693 р. к. 171. -і 

XVIII. Чста двице, красна голубице: млмСа 
за всіхь, Нбсна Цр?ще Клим. Вірші, 190.— 
Прийди голубице сладкад моа прійди ласто- 
вице моа сутішнад Пам. укр. м. IV, 316 
(Рк. Тесл.). 
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ГОЛУБИЧИЩЬ, рм. (ц. СЛ. ГОЛобиЧИШТЬ). 

Маленький голуб. 
XVII- Так мовит’ писаніе стое: Аще ли не- 

постмгяет рука єа сь агнца и да возмет дві 
горлиці ми два годубичища Рад. Ог. 913. 
ГОЛУБИЧКА, рж. Здрібн. від «голубка». 
XVI. Поіетелко моя милая голубичко моя 

красная П. П. 51. 
ГОЛУБКА, рою. 1. Голубина самка. 
XVI. Смотри, як! то голубка Ноаху слу¬ 

жила Хрои. Рьімши 218 (1581). 
XVII. ' Голубмца: голубка Бер. Лекс. 29. 
2. (перенос). Коханка, любка. 
XVIII. Сідлай хлопче кояіа, поидемо хочь 

« полудня до своєи голубки Рук. К. V. № 21, 
к. 12. 
ГОЛУБНИКЬ, рм. Місце, будка на голуби. 
XV. Гулубеви же и воробьеве полетіша 

бь гнізда своіа сови в голубники своа Ип. 
48 (946)7—И такт загарахуть^А голубінці іЬ. 

XVII. Голубица блудАЩЇя голуби до- го¬ 
лубчика заировожаеть Рад. Ог. 820. 
РГ0ЛУБ9ЙКА, ГОЛУБОЧКА, рж. Здрібн. 
тд «голубка». 

XVIII. Матулейку голубойко, сокідь при¬ 
літає Рук. К. У. № 21 к.8.—’Там літала году- 
■бояка Тих. № 11, к. 11-6. 
ГОЛУБОЧКО, рм. Здоібн. від «голубі».. _ 
XVIII. Моуйо пек ЬоІиЬопка, Ьійпаіа тоіа 

1юЬ\ппка Укр.-Р. Арх. IX, 13. 
ГОЛУБЬ, рм. Зоол. Птах. СоїищЬа. 
XIII. За голоубь 9 коуяь Р. Правда (К.) 

625. 
XV. Дійте мя от двора по тря голуби Ия. 

47 (945). 
XVI. Наді престоломь в олтари голуб! 

сребрений Гол. П. М. І, 7 (Оп. 1554).—■ 
Зшполь дхь стьіи телеспшь образом яко 
голоубь вв. Пер. ЗІ. —Дх стий не ЄСТ го- 

.лубь Кітех. а визн. в. 136-6. і 
XVII- Голуби, Голубица: Голубка Вен. 

Лекс. 29,—До Кораблю Ноєзо^о голубь при- 
несль рожчкуолмвную Гал. Кл. Раз. 294.—Голу¬ 
бица блудАЩІя голуби до голубника запро- 
вожїєть Рад. Ог. 820,—Голубь жеоті не мзєгь 
Рук. № 362 к. 120. 

XVIII. Дхт» стій сходить видом голуба Рук. 
К. У. № 21, к. 17,—Достат(ь) голуба живого 
и под крилом'ь... кровь випустит(ь) Млр. дом. 

.ліч. 7. 
Г0ПУ5Я, рн .Пташеня голубине. 
XVI. Двоє голоубАТЬ вз. Пер. 29. 
XVII. Ижбьі отдали офіпу... пару сине- 

торчиц, або папу голубить 6в. Реш. 256-6. 
Г0ЛУ5ЯЧИЙ, пржм. від «голубь». 

XVII. Гнуй голубАЧЇй сосмица (: мярка :) 
зат па гротпй била В'тх. Сказ. 49. 
ГОЛУЗКА, рж. Здрібн. від «голут. 
XVII. (Люде) на споведи одтинают якого 

греху голузки, которнє зараз одростают Каз. 
№ 32, к. 35—Тая розчка своими голузками 
вьсю заслонила Азию Крон. Боб. 153-6. 
ГОЛУЗЬ, рж. Див. Галузь. 
XVII. Я... упавши в густих голузях от него 

(звіра) укрьшем Жят. Св. 416. 
ГОЛУЗЬЕ, рн. Дш. Галузьв. 
XVII. Поутинаите голузе его (дерева) Каз. 

№ 32, к. 149-6. 
XVIII. Я ємь винниця а ви винничное го- 

лузч Піуч. Няг. 123. 
ГОЛЦА,-ЦЯ, рою. Здрібн. від «голь». 
XVII. Росчка, галуз, голь яли голца з’лмстам 

Бер. Лекс. 26,—Колосокь... галузка, голца 
іЬ. 161. —Голца або гулка—з листвіємь вітвь, 
розга, ваяя. віія Синон. сл.-р. 17. 
ГОЛЬ, ГОЛЬІЙ, прикм. і. Навий, неодя- 

гнетй, непокритий, оголений. 
XV. Приіха (Олег) на місто ндеже бдху 

лежащз кости его голи и лобь голь Ип. 29 
(912). 

XVI. Шуба голая завийковая Мат. ЗР. ц. 
159 (1555).—И голие кожушки куняє Арх. 
ІОЗР. І, І, 361 (1593).—Мечь голий червоний 
Ак. ЗР. IV, 167 (1597). 

XVII. Кдобукь... сміется явно зь шапокь 
и магерокь чирвоннхь п чоряихь, кутнорова- 
ішхь и гольїхь Ак. ІОЗР. II, 212 (И. Виш.).— 
На голой земли ліганя Лік. на осп. ум. 24.— 
(Стия) ходдли в’... волосАНМцахь, опергазо- 
валисА по голом тгаяі поворозами Гал. Кл. 
Раз. 243 —Кроль ишоль... з голим мечем 
Крон. Боб. 219-6. 

XVIII. Груда мерзлаА снігом неприкрита: 
и голла дорога в полю также не вкрита 
Клим. Вірші, 144,—Вуїозг іеши іхуагДо еоаіу 
Ьо па ріу гіетіі Пер. Мат. І, І, 112 (1719).— 
Хмєлницкий... поциловаль в голое желізко 
таковую (шаблю) Бел. Сказ. 26.—Несено ліску 
и шпагу голую Діар. Хан. 17. — Вишневец- 
кій... зь... голою шаблею... крикнуль Літ. 
Бел. IV, 52 (Шв. 1728).—Гусениці такь 
много, что все на дерезі листе позидала 
я стало голое Дч. Марк. II, 301. — Кулбакь 
козацких голихь з стрименами дві Арх. Вид. 
м.; екон. спр. (1754).—Полубовнй ящик голий 
старій іЬ. 67-6 (1754).—Листья полиню свіжаго 
наслать под голими подошвами, то до ядзенья 
побуждаеть Млр. дом. ліч. 28. — Аггль... 
ставши посред оулици и мечем голим засту- 
пил’ ему пут’ Пам. укр. м. І, 261 (Тух. Рк.). 
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2. Щирий, чистий. • 
| ХРІП. Жита копи полдесяти/ гречки 1х/2 
копи, овса 11/2 коли, голого жита лолчетверика 
гороху полчетверика Оп. ст. Млр. III, 305 
(1719). — Жита кола Еидала голого зерна 
дойшщю Арх. Вид-, м.; опис села Лісник. 
(і7бі). 

3. Без волосся, безшерстий, необрослий, глад¬ 
кий, тим. 

XVII. Вь сіє літо явися около Смоленска 
волкь голий, иже людей ядаль Літ. Густ. м. 
354. 

XVIII. Алексаи-др'ь пригнали коней... 4, 
сивострокатого вороно строкатого, рижо стро¬ 
катого и голого Дн. Марк. І, 37 (1723).— 
Єлисей бьшь лисий, голова ему бьіла лнсад 
голад Пам. укр. м. І, 303 (Рк. Тесл.). 

4. Без рослин, незарослийг 
XVIII. И против того двора огороди еще 

голій Ак. Полуб. 52 (1722).—З другої сторони 
голой ниви на тридцята ступеней (рсщи) Сб. 
Мат. Лівоб. Укр. 37 (1745). . , 

5. Порожній, пустий, без нічого. , ГД 
XVI. По лравой стороне... икону великую 

аби тое ке голое местце заступила... тами 
поставити Арх. ЮЗР. 1, І, 80 (1577). 

XVII. Пляць голий з пахатними и сіно- 
косними кгрунтами Млр. Род. II, 100 (1693).— 
Пляць свой власний водний, дворовий голий... 
продала. Акт. Старод. кн. 9. , 

XVIII. Лубенскій продала, свой собствен- 
ній голій пляц Арх. Мот. 205 (1770). ь . 

6. Убогий, бідний. " 
XIV. Здть Баско гольїй ЮРГр. № 14 

(1385). . . * 
XVII. РІе земля ли ти ота землі, яко и сира- 

махь убогій и гольїй Ак. ЮЗР. II, 222 (И. Виш.). 
—Мрвдть посполите люде, же голий розбою не- 
боитсд Рад. Він. 916. 

XVIII. Голий йде вороти узки Клим. Прип. 
208.—Безчестно тое королеві поленому... нжь 
от худой и голой Орди окопалея и зам- 
кнулея обозомь Бел. Сказ. 84. 

7. Гольїй чого, що не має чого. 
XVI. Мене голого слови и розумомь не- 

узброєного заступивши отповідай Отп. кл. 
Остр. И. П. 381. 

XVIII. Таковий члвкь голий єсть блгодати 
и ласки Бжей Пам. укр. м. IV, 310 (Рк. 
Тесл.). 

8. Сам тільки, без додатків. 
XVIII. Дочери при виданню в замуже до- 

волно и знатно голими денгами... награждени 
от мене Зап. Черн. Губ. Ст. Ком. II, 280 (1749). 
—Павло Гончарь... принеси з собою до жонки 

самой голой копійки цілих пять рублей 
денег Арх. Вид. м.;дон. от Літк. екон. (1753). 
Зь гслсю рукою зь голими руками, неозбро¬ 

єний, що не має нічого в руках. , 
XVI. (Герб дают) вь полю часто гулящому, 

не зь голою рукою, зь шаблею острою Пер. 
Мат. І, І, 75 (159І). р V 

XVII. Оьи ґвалтовним при оружіи, а§,я 
вь голими руками Ак. Ніж. маг. 24.—Ак. 
Полт. С. 184. 

9. Без значіння, нічим не підпертий, не пот¬ 
верджений, порожній, марний: усний, ме¬ 
ти. 

XVI. Онь доводу слушного... на то не 
вчивиль одно слови голими то мовил Ак. 
ЮЗР. І, 108 (1540). — Маєм... заплатити 
вси шкоди... без жадних позвоьь... толко 
на голеє слово єго милости Арх. ЮЗР. 
VIII, Ш, 185—186 (1569).—Я па голоє слово 
мужкцкеє врядвику своєму за того вола пла¬ 
тити не кажу Ак. Коне. С. 44 (1570). — Тая 
справа вже за декретсмь трибуналами., а не 
зь голого позву до суду тутешьего... прпшла 
Арх. ЮЗР. І, 1, 329 (1592). — Кгднжь вь ре- 
чахь таковихь не голою присегсю о нотерую 
чоловіку щострснсго сумная латко діво- 
днти потреба, але нисмомь светками, подобен- 
ствомь речи слушними а праірЕкмі. енаки, 
ведле а|тьіьулу пеіьдссять ьтерею іЬ. 418 
(1594).—Доводь гольїй... водле права допущонь 
бити не межеть ІЬ. 
ХАИ.Вьшолнити... полтори тисечи золо¬ 

тих... под нагорожепем шкод на голеє ре- 
ченьє слова кроль жадного доводу Сб. 
етат. II, 70 (1613).—Доводи о... исхожеш Дха.„ 
от самого толко отца не голими и не кшрними 
слови але Аьтентиками Кн. о Вірі, 164.—Пер- 
вий... розділь, прочь голнхь СЛОЕЬ нічого 
вь собе не маєть Копист. Пал. 352 —Они безь 
жадного доводу голии слова Юлієбн спосо- 
бомь . історійньїмь реферокали іЬ. 572.—Ва¬ 
силь... жадного права в руках в себе не міючи 
голими толко словами (свідчили) Прот. Полт. 
С. І, 197 (1698). 

XVIII. (Ми) обовязуємся... нагорежением 
шкоди голим словом менованной Мат. в зам. 
170 (1708).—Ижби хто... на оний згрунть 
суду жадною права, яко листовного, такь. 
онь зиаковь слушнихь, явнихь граничнихь 
не показали и сьідкоьь ку доведу ьедлугь 
сего статуту ви одного не стаьидь, толко таки 
голими слови Сб. Мат. Лівоб. Укр. 14—15 
(1730)—Толко голими слонами тоть грунти 
своиль Стат. 60. 

10. Чистий, білий ненаписаний (папір). 
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XVI. Листі мамрані гольїй неписаний под 
печатью и сі подписомі руки єго милости... 
єпископа Ак. ЮЗР. І, 263 (1596). 

XVII. Склепи... в которих... позамурованиє 
били справи, яко то: привилеє од королев;... 
меюбрамн голив Арх. ЮЗР. III, IV, 58 (1649); 

XVIII. Інтроліґатору... далемь оправить... 
на протоколі голихт> листові 120 Дн. Марк. 
II, 227 (1728). 
ГОЛЬШГЬ, рм. Голяк, бідак, людина, що 

нічого не має. 
XVIII. Не добро: на світі голншамь Клим. 

Вірші, 62.—Дайте мині панове горячого кни¬ 
ша, а потішне в нещастю бідного голиша 
Вірші нищ. 2. 18. 

I. ТОЛЬ, рж. (рос.) Див. Голь. 
XVIII. Подшита (палиця) голью красною 

Кн. ризн. 41-6. 
II. ГОЛЬ, рж. Гілка, галузь. 
XVI. Вітві голь Зиз. Лекс. 95 (1596). 
XVII. Росчка, галуз, голь шш голца з’ ли¬ 

стам Бер. Лекс. 26.—Гдн на дереві голь 
оттялі з’ того дерева заразі крові плинула 
Гал. Боги дог. ЗО. 

XVIII. А дороги колодами и голями дерев¬ 
ними заваляти Літ. Вел. IV, 201 (Діар. Ок.).— 
На десяти голяхі не вішайсд Клим. Прип. 
268. 
ГОЛЬЕ, рн. Збірне від «голь II», гілля. 
XVI. Вітвиє—голье, розки Лекс. 3. 
XVII. На голахі того дерева гнізда свои 

мили птахи Гал. Кл. Раз. 205.—Дубі міючій 
густоє велми голье Рук. Хрон. 103. 

XVIII. Сухая липа без листу и голля Св. 
Реш. 344-6. (1710). — Голлямі добовим! коней 
своихі пасли Літ. Вел. І, прил. 25,—Смоквина 
ростеті... не високо, голля много Пелгр. Ип. 
Виш. 22.—Голля должень хозяині дерева оті 
двора поміжного отрубать Права, 554,—Соло¬ 
вейко... на голяхі лящиті Тих. № 11, к. 
13-6.—На к ждой голлі почетири голліТих. 
№ 8, к. 81. 
ГОЛ'БНАТЬІЙ, прикм. Див. Голикятьій. 
ГОЛТіНКА, рж. Здрібн. від «голень». 
XVII. Глезно: Голінь, голшка Бер. Лекс. 

28,—Оупав бив спігь и оу селі майже посе¬ 
ред голінки Літ. Гукл. 80. 

XVIII. Бги... лежат на земли... где котрому 
коліно, где якому голініка Нам. укр. м. 
II, 128 (Рк._Тесл.). 
ГОЛ'БНЬІЙ, щит. Криве шило шити халяви. 
XVIII. Шило голіноє Клим. Прип. 257. 
ГОЛІНЬ. рж. (ц. сл.). Частіша ноги поміж 

коліном і ступнею. 
XVI. Глезно, голінь Зиз. Лекс. 97. 

XVII. Глезно: Голінь, голшка Бер. Лекс. 
28—Діавол... стому деревом коліно и голінь 
перебил Жит. Св. 494-6. 

XVIII. Комар з дуба звалив ся, трафиві на 
коренище, збив собі голінь плечище Пер. 
Мат. І, І, ЗО, (1718). 
ГОЛЬТИ, де. Див. Голити. 
XVIII. Ві дни стия можеті члвкь трунки 

продавати, голйти Собр. Прип. 109. 
ГОЛЮНКА, рж.Див. Голінка. 
XVII. Голюнка—голені, глезно Синон. сл:-р-. 

17. 
ГОЛЯКА, рж. Див. Гель. 
XVIII. Потреба дикую грушку зо всіхь го- 

лякі албо галузокі осторожно обтяти Укр. 
Госп. Пор. 76. 

ГОЛЯКЬ, рм. Див. Гольїшь. 
XVII. Обличеніє діявола... оті совлекшагося 

сі хитроуп етешшхі сітей его голяка и 
етранкика Арх. ЮЗР. І, VII, 19 (И. Виш.)., 

XVIII. Я козакі, я голякі я о увійскуне 
служу а сидючи воши бю Рук. К. У. № 21, 
к. 7-6. 
ГОЛЯМБИКЬ, рм. Див. Алембикь. 
XVIII. Голямбикі мідньїй Арх. ВидГм.: 

екон. сир. (1748). 
ГОЛЯНИЧКА, рж. Мисочка на воду, щоб 

голитися. л>, 
XVIII. Комисарови дали ціни, полумисков 

ламанихі фунті 26, а веліли ему зробити... го- 
ляничокі дві, тацу на чай или кагве Дн. 
Марк. І, 141 
ГОЛЯСТЬІЙ, причім. Що має, багато гйок\ 

гіллястий. 
XVII. Вияноє дерево голястоє Кн. Рож- 

221-6. 

ГОМЕЛЬ, рн. (?). 
XVIII. Ві городі ві замку бьівалі третій 

дворі Ломиковского, в которомі білль гомель 
каменной, а ньіні разобрані Укр. ист. м.' 
65 (1726). 

ГОМИЛІЯ, рж. (гр. ориііа). Казання, що 
містіть в собі виклад і розбір євангелі. 

XVI. Слухай же што мовить Златоустнй 
ві гомилии остатней Отп. И. П. кл. Остр. 1087. 

ГОМОЛКА, рж. Здрібн. (нор. ц. сл. іомоля). 
Кулька, галушка зліплена з чогось. 

XVII. Даніилп смолу сіру и водну зва- 
риві вкупі а учинивши гомолку вкинулі змі- 
єви ві роть Крон. Боб. 152. 
ГОМОНЬ, рм. Гук людськії мови, галас, 

крикнява, шумлява. 
XVI. Безмол’в’ствуга, в’ затмшу жив?/, без’- 

гомону Зиз. Лекс. 94—Мол’ва гомоні, гук от 
мовн людскои, окрик и тьіж трвога іб 102.— 



Гомоніти 560 Гонити 

■Одно жь усльїшавши дей тоть гомонь люди 
стороннии... на тоть гук скочили Кн. Гродск. 
Луцк. 118 (1574).—Якоби безь розьруховь 
:и гомоновь її гуковь... духовннє своє справи 
отправить могьли Берест, соб. 188. 
■ * XVII. Безмолстврг. В затшу албо без 
гомону жив?/ Бер. Лекс. 2.—Молва... гомонь, 
тук’ от мови лщзкои ІЬ. 80.—Сліпец’... по- 
слншавшигомон’ людій за христомь йдучих’... 
льітал Єв. Калл. 717,—0 што не поєдно- 
кроть сварки и гомонь межи собою мекали 
Кн. Гродск. Жит. 810 (1646).—Жеби смо кгдьі 
«г/чимо гомону и крмковь оуходили Єв. Внл. 
її, 9. 

XVIII. Старшина зь Козаками... знову учи¬ 
нивши гомонь и розрухь нісколко началнихь 
людей своих забили Літ. Бел. II, 163—164. 
ГОМОНВТИ, де. Розмовляти. 
XVI. Мол’влю, гомоню, тучу Зиз. Лекс. 102. 
XVII. Молвлю:... гомоню замучую, тучу, 

крич?/, засмучую и засмачуюся Бер. Лекс. 81.— 
Гомоню—мовлю, плищую водію Синон. сл.-р. 
17. 
ГОМОРЧИКЬ, рм. Мешканець Гомори. 
XVII. Дознали горкости его (Христа) Содом- 

чикове и Гоморчикове Рад. Ог. 450. 
ГОМОРЯНИНЬ, рм. Мешканець Гомори. 

. XVIII. А ци не упали Содомляне и Гомо- 
ряне Нам. укр. м. II, 134 (Рк. Тесл.) 
ГОНЕНЬЕ, рн. (д: сл.). Переслідування. 
XVI. Гоненїє пренаслАдоваял Зиз. Лекс. 97,— 

Церква..', триста леть утискь и гоненье тер- 
пела от тирановь Отп. И. П. кл. Остр. 1099. 

XVII. Гоненїє: ПреслАдован’є Бер. Лекс. 
'29.-Смерть...не могла их (угодников)нікгди ро¬ 
злучити, анА огон... и гоненїє найприкрАйшое 
Єв. Реш. 22.—Найпершое гояениє на право- 
вАрннхь повстало... от старших Крон. Боб. 
193-6. 
ГОНЕЦЬ, рм. Чоловік, що його послано з 

якимсь спішним дорученням, посланець, кур'єр. 
XV. Посем же Мьстиславь вборзі посла 

гонці по Юрьи кнази Пороскомь Ин. 
930 (1289). 

XVI. Мають давати (коней) подь наши 
гонцьі Ак. ЗР. І, 227 (1501)—Гонець маєть 
Ахати до уряду господарьского за листомь 
ІЬ. III, 92 (1557). ч 

XVII. Кроль польский... послаль Ігонца 
своєго Кул. Мат. І, 85 (1606). ■ ч 

XVIII. Не жаденьже и гонець немїєть вь 
срдцн бога Клим. Вірші, 141.—О удержаню 
гонца Московского на граници Литовской Бел. 
Сказ. 74. 
. ГОНЗАТИ, де. (ц. сл.). Утікати. 

VXII. Гонзаю, Оутїкаю, оубігаю Бер. Лекс. 
29. 

XVIII. Воякь смерти желаеть, но смерть 
гонзаеть; веедневнсо огяь ревнм исть тіло 
36. № 1748, к. 10-6. 
ГОНЗЕНЬЕ, рн. Чинність від «гонзатт. 
XVII. Гонзеніє: Оутечшьє Бер. Лекс. 29. 

«►ГОНИТВА, рж. 1. Бігання наввипередки, 
бігання до мети, біг. 

XVI. Апостоль Павель потЬшаєт... мовячи: 
«гонитву добрую отправиль» Катех. 42. 

XVII. Колькодесять чоловік... приїхали... 
для игрм и гояитовь Ак. ЗР. IV, 297 (1608).—- 
Твій, которни Олимпійскіи гонитвн строять 
и на витечки пускаются Копист. Пал. 915.— 
Ого чотьірдесдтного Поста гонитвьі плац’ от- 

вордєт’СА намь Єв. Калл. 56.—Ристаніє: Вм- 
тічки, Гарцованіе, Гонитвн, Заводи, Бгага- 
ніє коньми Гол. П. М. ІД 211 (Поуч. Же і. 
1642).—На... веселю бнли розмаитьш игрьі и го¬ 
нитвн Крон. Боб. 164-6. 

XVIII. Стадіонь... єсть місто борбовь и 
гонитвь Ієр. Мих. 232. 

2. (за киьгь). Пересліди. 
XVII. А то знаки суть гонитвн тоєе за 

мною Арх. ЮЗР. III, І, 165 (1611). 
XVIII. Видячи кумяни над собою страх 

и гонитву Ал. Муз. № 488, к. 10-6. 
ГОНИТВНЬІЙ, прикм. від «гонитва». 
XVII. Ото чотьірдесАТного поста гонитвннй 

нлац отвораєтса намь, братіє Єв. Вил. 28-6. 
ГОНИТЕЛКА, рж. Переслідувачка."' 
XVIII. Перед Єзавелїю црцею гонитедкою 

на хрстЇАНЬ Пам. уки. м. І, 301 (Рк. Тесл.). 
ГОНИТЕЛЬ, рм. Переслідувач✓ - 
XVI. Гонитель,пренаслїдовьца Зиз.Лекс. 97. 
XVII. Гонитель- Преслїдовца Бер. Лекс. 

29,—Ониє гонителі хрйстовьі Єв. Реш. 41. 
ГОНИТИ, де. (кого). 1. Гнати, примушу¬ 

вати йти або бігти перед собою. 
XIV. Хто вепрн гонить до лісу чрезь 

чюжоє имініє Ак. ЗР. І, 19 (1347). 
XVII. (Мьі) коні гонили Жит. Св. 189.— 

Господарі» Леско велить на зарїзь гонити 
(вувци) Прот. Полт. С. І, 17-6 (1674). 

XVIII. Не на кровь всенародную гоню, 
но оть наступающахь на нась войсковь боро¬ 
нюся Літ. Гр. (рк.) 26.—От вола, котоцих 
гонят до ІПліонсКа... по десяти копїєкь Вас. 
Зб.'Мат. Лівоб. Укр. 64 (1722).—Діти вяши з' 
молоду научилисА ходити за бидломь гонити 
на пашу Науки парох. 249. 

2. (чиігь що). Вправляти в рух що, гнати. 
XVIII. Сіли на тото коло... и сївьіпи по¬ 

чали гонити оннмь коломь Ал. Тиш. ЗІ,— 
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Петре с товариші! за сіє два місяця с которих 
парому не гонили видат ему по єдиной копі 
Арх. Вид. м; спр. о паром. (1738). 

3. Виганяти. 
XVII. Гапка почала Тимка з комнатн го¬ 

нити Прот. Полт. С. І, 227 (1700).—Пурим... 
буваєт з Амона гоним Иятерм. 83. 

4. (кого, по кому, за киг.гь). Переслідувати, 
тіснити, гнобити. 

XIV. Петрь гопил'ь Яна на улицьі Ак. ЗР. 
І, 7 (1347). 

XV. И пробіже ЛАДЬСкую землю ГОНИМ'Ь 
гнівомь Биимь йп. 132 (1019).—Далече єсмь 
гониль по Половцехь, а кони мои не могоуть 
ІЬ. 640 (1185). 

XVI. Вечорко... почал за нею гонити, ажь 
тая девка у воду... скочила Арх. ЮЗР. VIII, 
VI, 424 (1575).—За мною гонили людт> єго 
пиший, гайдуки, ажь до самоє почи ІЬ. VI, 
І, 119 (1582).—Много за ними гонили, ажь 
до границн мултянскоє Кул. Мат. І, 75 (1600). 

XVII. Гоню: Преслідр), наслідрі, дер¬ 
жуся Бер. Лекс. 29.—Фараоиь... з’ войсками 

р свомми... гониль за ІилтАнами Гал. Кл. Раз. 
115—Узриши... совіст свою, гонящ^ю тебе 
Яв. Реш. 445.—Снове зас венідминови знову 
з міста вискочивши, сміло гонили о утікаючих 
израилчиков 36. 1693 р. к. 174,—Авраам... 
поразиль (бгиптян) и гониль ихь Крон. Боб. 
14—Которьіх (шпиіовь) гонили до бродЯ Ішр- 
дана Літ. Рук. 47. 

XVIII. Чаплинский, гонячи на всіхь нась 
Малоросияновь гонить... и на віру нашу пра¬ 
вославную Вел. Сказ. 22.—Дорошенко, якь 
заєць по болотах... гоненний заледво бігством 
спаслся от біди своєя тогдашнея ІЬ. 205.—■ 
Слісовета со Іоанном скрілася, єгда Іродь го¬ 
ниль Пелгр. Ин. Виш. 93,—За нею єдин жол’- 
нір;ьгонивь с копією. Пам. укр. м. II, 69 
<Рк. Тесл.).—Гонил их Але^андерь три дньї 
и три пощьі Ал. Муз. № 488, к. 11. 

Гонити на здоровье, важити на чиє здо¬ 
ров'я. 

XVI. Пан Андрей Монтолть... гонячи на 
здоровье моє по кгрунте моєм ездиль Ж. 
Курб. І, 85 (1577).—Янь Скурка... на здо- 
ровьє пана Еаспорово гониль и отповеди и 
пофальки... чиниль Арх. ЮЗР. VIII, III, 
335 (1582). 

Гснити слідь. Див. Слідь. 
Своє гонячьі, діти в своїх інтересах, своїм 

рабом ходячи. 
XVII. Ижь рейментарове Полского войска, 

Фзрлій и князі, такь же и иншіє панове, 
межи собою не згожадися, кожднй своє го- 

«їсторичний; СЛОВНИК-Ц. 

нячьі, козаковь не звитяжили Крон. Полск. 
404. 

5. Бігти услід, доганяти. 
XV. И то и іщи визнали аже влдчии люде 

слідь гонать по лисичии брод ЮРГр. № 53 
(1422). 

XVII. Брат... послал... Мавра гонити... ве- 
недикта повідаючи иж... неприятел згинул 
Жив. Св. 27.—Іосифь призвавши шафара 
рекль: встань, а гони мужей а поймавши рци:.. 
чару... з которои пієт (пань) украли 6в. 
Реш. 37-6. 

XVIII. Бгь сь ласкою и милосердіємь 
своммь власно гонивьзанами Науки парох. 8. 

6. Гонити вітра вь полю, зміряти, битись до 
чого даремно, без пуття. 

XVIII. Чого ти теперь пусто бігаєшь и 
чого вітра у полю гонишь? Чого не можешь 
имити за тьімь не гони Ал. Типі. 52.—(Гет- 
мани полскіи) усовітовали за бл(а)го іскатк 
и гонити вітра вь полю и виправити... знач¬ 
ний партии войска своєго землею Бел. Сказ. 
33. 

7. Ловити, брати, шукати. Щ 
XV. Туго гонити бобри бобровникомь (мож¬ 

но) Ак. ЗР. І, 69 (1453).—Ажь би имь... 
дозволиль, вь ихь земляхь... гонннхь бобри 
гонити іЬ. 171 (1497). 

XVIII. бздилисмо зь" братомь п. Андріємь 
вь поле, гді зайцовь нісколко гонили, а 
одного толко затравшш Дн. Марк. І, 17 
(1723). 

8. Гонити горілку, робити ' горілку. 
XVIII. На два казани горілку гонять Бнт. 

млр. обст. 348. 
ГОНИТИСЯ; де. 1. (За кимь). Бігти услід, 

доганяти, шукати. 
йХАЧІ. Миска Петраченка виділемь, же се 
за дівчиною гониль Ак. Ніж. Маг. 25. — 
Небожчикь... за хлопцемь отца Терпила го- 
нилея Прот. Полт. С. І, 145 (1692). 

XVIII. За умом гонитея Клим. Прип. 216. 
2. —(межи собою); переганяти один одного. 
XV. Стрільця... почата са стріЛАТи межи 

собою гоначєса Ип. 575 (1174), 
3. Переслідувати. 
XVIII. Онь предь ними пошоль вь степи, 

а ляхи гонилися за нимь Літ. Черн. 77. 
і.‘Швидко бігати, бігти. 
XVIII. Яковь... набігаль на... дворь сь 

ручницею... по полямь... гонилея Зап. Черн. 
Губ. Ст. Ком. II, 187 (1729). —Коли конь 
падаєть на тиль... возим ложку меду... горіл¬ 
ки... змішавши вьлій вь горло и гонися 
па немь, ажь до поту Укр. Госп. пор. 65. 

з. 
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ГОНКА, рж. Переслідування. 
XVIII. И будет там крики великій и гонка 

и січи страшная и война Пам. укр. м. IV, 
330 (Рк. Тухл.). 
ГОННЬІЙ, пртм. 1. Де єсть Гоньї, себто ( 

місця де водяться звірята, що на них полюють. 
XV. Ажь бьі имь самими дозволили... ви 

тьшь рікахн гонннхн бобрьі гонити Ак. ЗР. 
І, 171 (1497). 

2. Що може добре гнатися. 
XVIII. Дали ему войска задунайского два- 

цеть тисячь, гонного рицерского, барзо зброй¬ 
ного и воєнного Ал. Тиш. 58. 
ГОНОРОВАТИ, де. Шанувати, величати. 
XVIII. Хмельницкій... бшгь гоноровань чрезт> 

два дни Сб. літ. 10 (Ер. он. Млр.).—Ци не го- 
норовалем вас пристойне? Пам. укр. м. І, 171 
(Рк. Тесл.). 
ГОНОРЬ, рм. (лат. Ьопог). 1. Честь, гідність, 

достоїнство. 
XVII.! Орлики... словьі непристойньїми го¬ 

нор и стань ихь (священниковь) духовний... 
соромотиль Пам. КК. І — II, 63 (1635).— 
(Люд ) гоноров и звірхностій доступити при- 
ліжно старалися Рук. № 362. к. 119.— 
Гонорові священическому діется кривда Ак. 
Ніж. Бр. 11 (1689).—Світ.... поднесет члвка 
на гонор високий, потом на дол кинул Каз. 
№ 32 к. 122—Того... пожаданиого гостя и я... 
годним стался... витати... віншую и я тако- 
вого гонору и таковои щасливости Рук. 
№ 0. 4° 86, к. 94.—Жаденн^не сподивался, 
аби на такь високій гонорь‘‘вступити міль 
Рук. Хрон. 319. 

XVIII. Тим гетманским гоноромь князя Виш- 
невецкого:.. обминено Бел. Сказ. 53.—Особомь 

,;.тилко приватнимь гонори ваканси, добра суть 
назначони Літ. Бел. II, 250—Поздоровляючи 
Вашь-Мости Мосді Пана на томи новомь 
гетмаяскомь гонорі ІЬ. III, 57—58. 

2. Шана, пошана. 
XVII. Вмст в' особі оного яко кревнем^ гра- 

тифїкацїю и гонорь оказ^ємь Тит. 138 (Копист. 
1625).—Клирикь единь з Римі? хотіл’ гонорі 
доступити и не достйтал Збірн. 1693 р. к. 185-6.— 
Якую славу албо гонор или блгдть учини- 
лисмо за тоє Мардохеови Крон. Боб. 158. 
ГОНТА, 2ж. Див. Ґснта. 
XVIII. Трапеза гонтою покривается Листи 

Конт. 24. 
ГОНТАРСКЬІЙ: щшкм; від «гонтарь». 
XVIII. Нісколько оньїхь (гонтарів) з Ма- 

лой Россіи вислать кь Москві.':, для наученія 
того гонтарского діла русскихь людей Діар. 
Хан. 68. 

ГОНТАРЬ, рм. Див. Ґонтарь. 
XVIII. Грамота першая о гонтарахь Діар„ 

Хан. 68. 
ГОНТОВЬІЙ, пртм. Див. Ґонтовий. 
XVII. Якь звонницю побивали, то за чер-' 

вон’ця купилемь гвоздя гонтового Отч. Пер. 
Жит. 15. 
ГОНЦЕМЬ, присл. Пішки. 
XVIII. Козаки... гонцемь до домовь своихь 

отпущени Літ. Вел. II, 84. 
ҐОНЧАРНЬІЙ, прикм. Див. Гончарсньїй. 
XVIII. За переділку груби с печю... гон~ 

чаряьмь майстрами 5 р. 55 к. Расх. тетр. 
рьібн. ц. 7-6 (1791). 
ГОНЧАРНЯ, рж. Робітня, де виробляється 

череп’яне начиння. 
XVIII. (Сгоріли) ковалня сь келією, гон¬ 

чарня и горнь Літ. Мг. м. 72 (1736). 
ГОНЧАРСКЬІЙ, пртм. від «гончаря». 
XVI. Сосуд скуделничь—начине гончарсков' 

Лекс. 14. 
XVII. Скудшшчньїй: Скорбний, глина- 

ний, гончарскій Бер. Лекс. 148.—Казали Вгь... 
прорку Ієремш внійти в’ дом’ гончарскій 
Гал. Кл. Раз. 496 (1665). 

XVIII. Подрядилься гончарскій атамань... 
пічь ділать Дн. Хан. 40.—Цехмистерь гон- 
чарский у его брати Рев. Черн. її. 585-А 
(1734).—Купили за них (гроши) село скуделниче 
то єсть гоц чар’скоє Пам. укр. м. II, 232 (Рк. 
Тесл.). 
ГОНЧАРЬ, рм. Той, що робить глиняні {че¬ 

реп’яні) .вироби. 
XVI. Скудел’никь, гончар Зиз. Лекс. 108.— 

(Намістникь) за себе забрали... ремесниковь 
міста Полоцкого... и шевцовь и гончаровь 
Ак. ЗР. І, 358 (1503). 

XVII. Скуделникь: Гончарь Бер. Лекс. 148. 
—Гончарь глини вь моди ке маєть аби зь, 
тогожь умішанья учинили едно начиня ку 
учтивости а другеє вь нечесть Копист. Пал. 799. 
—Гончар... робщ на колі начиньє глиняное 
6в. Реш. 427.—Яко гончар горнцьі может 
чинити цальїє Жит. Св. 218. 

XVIII. 0 гончаряхь слово віршовоє пох- 
вялноє Клим. Вірші 98.—И гончари дали та- 
лярь на корогву Кн. Цеху Кол. 4-6 (1734).— 
Семени Бережний гончарь Рев. Чери. п. 578- 
(1734). — Чтоб гончарі Кузменко и Максими 
доробили до зеленой печи чого ніт Дн. 
Марк. IV, 200. _ 
ГОНЧЕРЕВЬІЙ, пртм. Що належить 

до ганчаря. гончарський. 
XVI. Коупили... поле скоуделниче [гонче- 

реве]^6в. Пер. (рк.) 116-6. 
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ГОНЧИЙ, прикм. 1. Що далеко тягнеться, 
довгий. 

XVIII. Кгрунть... межь Иліинщиною и бро- 
шовщиною идеть ровомь на гончую лозь Ак. 
Полуб. 42 (1714). 

2. Що на те, щоб ганяти на полювання. 
ХУІЇІ. Дважь ронда єдень пестровизолоца- 

ній гончій, а другій пуклатій гончій же Мат. 
Ист. ІОР. 86 (1744). 
V ГОНЧИКЬ, рм. Здрібн. від «гонець». 

XVII. Вь долгомьзадержанью того гончака... 
показаль єси непріязнь, нелюдкость, грубость 
Ак. ЗР. IV, 500 (1618). 
ГОНЬ, -ЬІ, 2ш. 1. Гнання. 
Гоноіїіь, женучи. 
XVI. Шсо с дотьічеть якого ловенья видри 

на ріці Оборовці гономь, тогдьі всимь сель- 
цомь будеть вольно гономь убить Ак. ЮЗР. 
II, 192 (1592). 
Гоном-ь біжати, бігти яко мога швидше. 
XV. Не стерпівь Олександра, побіже в том же 

гоні Шельвь сьбодень бис бі бо храбрь и во 
велиці чьсти оумерть Ип. 764 (1231). 

.XVII. Кожднй до поратованА блюкнего 
прг/дкимт. біжить гоном їит. 164 (Копист. 1625). 

2. Час, коли женуть череду. 
XVII. З них двора на світаию, якь би на 

гоні, смітє перед ворота жалуючих граблями 
у троємь містцу присунено Акт. Старод. кн. 
59 (1693). " ' 

3. (Здебільшого вживається у множині). Дов¬ 
ший бік ниви, сінокосу, що проходить ратай 
плугом {пивний, плуговий), або косар з косою; 
така смуга, як міра довжини. 

XVI. (Два Апостола шли) до села которое 
єсть якобьі стаянїи шестьдесдт от Іерслима 
[або гоновь] бв. Пер. 76. г'-йг 

XVII. Косил я сей облог... на гони вдовжь 
Прот. ГІолт. 0. 1,111 (1685). 

XVIII. (Хутор) надь Тясминомь за гони 
одь Чигирина Унів. Маз. 5 (1708).—Поляки... 
прогнали Козакові оть обозу своего якь на 
полтори тонн Літ. Вел. II, 83,—И той то ост- 
ровь Тендра на нижшой голові вь ширь єсть 
на гони, а вь инших містцах єсть на ступеней 
три ІЬ. III, 483.—Поле... по над тоею Рудкою 
поперекь на єдни гони, а в должину урочи¬ 
щами Сб. Мат; Лівоб. Укр. 14 (1730).—Гони 
того поля притягли по шлях Кн. Міск. Полт. 
248 (1731).—А оть тихь могилокь прямо чрезь 
Супоєць до могили лежачої от Супойця на 
добрій гони плуговій Сб. Мат. Лівоб. Укр. 
21 (1735).—Чудо явилося... тамь вь поли го- 
ней нивннхь на пять Сб. літ. 24 (Кр. он. 
Млр.).—(Дерковь) от ионастяра заложенная 

на пустому, новому місцю... чрезярьилісь 
ла гони Листи Конт. 10. 

4. мн. Місце лову. 
XVIII. Роспитати вь земляхь и вь водахь 

вь ліснихь уходяхь, вь гонахь Літ. Вел. II, 
118 (1667). 

Гоньї бобровьіи, боброві гнізда, боброеня:— 
рибньїє, місця в озерах і ставах, де водилося 
багато риби. 

XIV. А се дзь великий кндзь... даль 
єсми стои Троици рекоу зв; ноу з тонн з боб- 
ровьми Ак. ЗР. І, 27 (1391 \ 

XV. У Княжичохь земля борьтнаа... и боб- 
ровьія тонн и ставь Ак. ЗР. І, 38 (1415).— 
З дубровами с пасеками и з гай... и з бобро¬ 
вими тонн ЮРГр. № 65 (1433). 

XVI. Коториє входи даннє Пива а Белобе- 
реже, бобровьш гони, а ставене сетокь и риб¬ 
ньїє гони по «озерамьПал.Изб. І, № 8 (1503). 

XVIII. Иміли люде и земли и ловли и деси 
озера и бобровнє гони у границах або в 
межахь Стат. 60. 

5. мн. Лови, полювання. 
XVII. Ояій домь умалеваль звіринцаїга и 

вимислними гонами Рук. Хрон. 364. ц 
6. мн. Місце, де провадилося бігання [наї- 

шпередт. 
XVII. Стадїонь, стадій, стан, гони Бер. 

Лекс. 155. Г 
ГОНЬЗНУТИ, де. (ц. сл.). Докон. постать 

від «гонзати». 
XV. содиномоу же ятвджиноу гоньзновшоу 

изь вісці Ип. 832 ,(1256). 
XVII. Гонзе и гбнзнрь: Оушал’, оутікь, 

оубгьгь... вш’кнульсд, гоньзнрь Бер. Лекс. 
29. 
ГОНЬЗНУТИСЯ, де. Див. Гоньзнути. 
XV. II гоньзновьшоусд Олександроу оста- 

вивьшоу все имешіє своє и тако прийде Оугрц 
Ип. 764 (1231). 
ГОНЯТИрдс. Див. Гонити 4. 
XVIII. Шпадатель... от того, кто за нида. 

гоняль, словлень бьіль Права, 569. 
ГОРА, рж. 1. Високе піднесення землі над 

рівниною. 
XV. Бі бо тогда вода текущн возлі гори 

КьиєвсьскьіА Ип. 43—44 (945).—От лисеи горн 
по болото ЮРГр. № 78 (1443). 

XVI. Мало ли ти бяшеть горі подь облаш 
віяти леліючи корабли на сині морі Сл. 
о п. Ріг. (Пер.) 124.—Арха з Ноимь на горе 
станула на суши Хрон. Рнмши, 217 (1581). 

XVII. (Овечки) почали ргсзко скакати... 
по гоїрахь и падолахь сд сугандіочи Бер. 
Вирщі, 76 — 77. — Гора Сїпайски* от огд» 
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курмлас* Гал. Кл. Раз. 136 (1665). — Іс... 
вступшгь на гору бв. Вил. II, 6-6.—(Люде) 
кь горам икь камяньїм скалам припадаючи... 
тяжко волати будут 6в. Реш. ІЗ.—До того 
місца далеко мил 4, а звлаща в горахь непро- 
ходимьіхь Жиг. Св. 19-6. 

XVIII. Гора з горою не зайдете*, а члкь 
з члком зьійдетс*. где колвекь Клим. Прип. 
208—И ишли мимо гори барзо високие ззвемие 
фараонови (пірамиди), которие муроваль ка- 
менемь Путн. Іер. 6-6. (1704). —Видіхь... 
пустіє вали не§дис трудами людскими, аки 
гори и холми висшаніе Бел. Сказ. 3.—По¬ 
ляки... уступили на гору близко кь себі при¬ 
леглую Літ. Бел. IV, 9 (Пов. 1728).—Шіп&ть 
нат^ралистове ш горі солимп^, ижь вьісо- 
костю своєю всі мяшїє горьі перевшпшаєть 
Рук. № 362 к. 117. 

2. Місце вище положене, згір'я. 
XV. На Подолі не сіддхуть люде но на 

горі Ип. 44 (945).—И закопали по перехрест¬ 
иш путь што на долині... алгок до лоз, а от 
лоз на гору до частих дубовь ІОРГр. № 49 
(1419). 

XVI. Отець игумень, оказуючи границу 
земли своєє... долиною на гору, узь Долгоє 
нивки замковеє Арх. ЮЗР. І, VI, 28 (1539). 

XVII. Тую зь горн дорогу нюше мона¬ 
стиря Михайловского назвали здавна Чортово 
беремище Крон. Соо. 26. 

XVIII. Єсли гримить.:, значить на горахь 
добрій оурожай, а в низинахь заразу Пр. 
Госп. 10.—Оное поле кругомь той балки и по 
горі орали Сб. Мат. Лівоб. Укр. 33 (1745). 

3. Частина міст, що на горі, на високості. 
•XV. Погорі Подольє все... вь оутрии же 

днь погорі Гора и моностиреве вси, что ихь 
на Горі вь граді (Кієві) Ип. 288 (1124). 

4. Горішня частина, верх. 
XVI. Вь горе олтара людемь обходу не 

било Арх. ЮЗР. І, І, 79 (1579). 
XVII. Пірамиди бтаетскїє... на доль 

широкій, а в’ гору оузкїи спічастьш Гал. 
Кл. Раз. 473 (1665).—Монастирьская сторона 
(знаходиться) вншь вгору Прот. Полт. С. II, 
62-6 (1679).—Пивовар... вгору с всіх тих 
дюдских лукь поприймавши к своєму прк- 
влащил іЬ. 297 (1700). 

XVIII. Оттоль вгору поуз дорогу до заору 
Кн. Міск. Полт. 156-6. (1718). — Йзображень 
бшь вгорі тріанигуль Діар. Хан. 22.—Пани- 
кадллце пред Архієреєм’ в горі еребраноє 
РКПЛ. 14.—Такь в трибуналі на листу 19 
от гори на строки третой доложено С. і Р. 

5. (річки). Частина річки ближча до джерел. 
XV. (Границя)© того села на низь дністромь 

до мор* к земли волоскои тагнєть а на гору 
дністромь наше руское ЮРГр. № 68 (1433). 

XVIII. Гетмань зь бояриномь вь гори Дніпра 
до Томаковки... прибивши изь судень вод- 
нихь на землю вісідши, суда всі великій и 
малій отпустили вь гору ажь до Січи Запо- 
розской Літ. Бел. III, 450.—Полковники Віт- 
верь для проби веліль числа 9 іюня ундерь 
офіцеру своєму вь горі єдну плотину роз¬ 
рити Об. Черн. 118 (1722). 
* Вь гору (річки). Проти води, в напрямі 
до джерела. 

XVII. Вгору Дніпромь... провадити Ак. 
ЗР. V, 133 (1674).—Йдучи вь гору Чорнки 
(річки), оную перейшли ВЬ ЛІВО Ак. Зем. 
118 (1689). 

XVIII. Вгору Висли рушити на Варну Вел. 
Сказ. 153.—Назадь плавнимь походомь вь 
гору Дніпра повернути Літ. Вел. III, 446. 

6. Верхній поверх; горйще, піддашшя.. 
XVI. На той коморце гора, на той горе 

мись деревяішхь чотьіри Кн. Гродск. Луцк. 
213 (1571).—Кожуховский из світлицн внеко- 
чиль и на гору ся сховаль Арх. ЮЗР. VIII, 
III, 383 (1583). 

XVII. Горница: На гор?ь на будованью домь 
Бер. Лекс. ЗО.—Трикровникь: Гора, на третем 
ПАтрі, сад* іЬ.173,—Там шукай у бочці 
за дверми платя их, а у тую мазку несіть на 
гору Ак. Полт. Гор. Ур. І, 52(1665). 

XVIII. Печей покошчаиихь жилихь три, а 
на горі похованихь... три Бит. млр. обст. 
339,—Александерь Левицкій єго (Чарниша) 
сундуки позносивши на гору своєю печаттю 
позапечатоваль Дн. Марк. II, 266 (1728). 

7. Вища простороне, вища сфера, високість; 
напрям до зеніту. 
Вь гору, до горьі, на гору; у-виш, у високість. 
XVII. Речи... васокіє на доль ся оунижоуют, 

а низ’кіє на гороу ся подиосягь Тест. Вас. 
39,—Скорій и бистрій, ніжь огонь, тако- 
вая молитва вгору летмт 6в. Вил. 76. — На 
єдной вазга пололдате здото..: та* на доль 
ншшітьса, др?/га* зась вага нехай бреть 
порояїн**, та* до гори поднесетьс* Гал. Кл. 
Раз. 54.—Оумрль Алель Петрь за Ха от 
Нерона до горьі ногами на креті іЬ. 888.—А онь 
на оньїи пташки скоро дунуль, взлітали в 
гору якь живни Гал. М. Пр. 365. — При- 
казаль.... учинити дом Бжий вшир и вгору 
по 10 локот Крон. Боб. 47-6.—3 армать тилко 
килко разовь вистрелили, и то в-гору Літ. 
Сам. 200. 
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XVIII. Чомус моя чуприна як круч в гору 
встала Укр.-Р. Арх. IX, 54.—Випій же свату 
до дна, щоб воли орали, оть таки свату в’ гору 
хвись, щоби тобі брикали Пер. Мак III, 
II, 158.—(Козаки) поднесли в гору палци Бел. 
Сказ. 81.—Подняв Моисей до горн руки свои 
Пам. укр. м. І, 252 (Рк. Тесл.). — Іись и 
поглинувши ви гору а обачивши на дереві 
Закхеа' повадівь до него Науки парох. 131. 
Ви гору голови подняти, опам'ятатися, очу¬ 

тися. і 
XVIII. Шведи... не даючи гать (Поляками) 

ни мале в гору голови подняти Бел. Сказ. 135. 
Ви гору пойти (про гроші)і піднестися ш 

■ вартості, подорожчати. 
XVII. Того ж року... дорожня ся почала, 

гроши в’ гору пошли, що рази више Літ. 
Льв. 238. 
До горьі возноситися, пойти горою, пишатися 

загордіти, запаніти. 
XVII. На преложенстві будучие люде до 

горн... возносятися 6в. Реш. 422.—Члвікь... 
что міль ходити долом смирепід, ТО ІІОШОД’ 

крою гордьши Рад. Ог. 124. 
Зь горн пойти, іти на гірше. 
XVIII. З гори пошло Клим. Прип. 216. 
Кь горі, иу горі, уверх, угору. 
XVII. Вихори: Витри бмстрнй коториї 

В’КОЛО крутити Го ЗЄМЛ75 почавши к’ горі 
Бер. Лекс. 15. —Вьзнтшо:... Ку горі под’- 
ноту голову, ал’бо очи іі). 20.—Мні к^ горі 
вам на дол значит иж ся над вами гор^ маю 
Жит. Св. 99-6. 

XVIII. И зараз поднлла с* тма над мН’кою 
ки горі, и (обачила стад Бца иж т»т лежит 
множество мужей и жен. Пам. укр. м. IV, 
154 (Віл. Рк.). ї&ай&ігШ 
Подь гору, у діл,- униз. 
XVII. Мн бувши зослание розгледіли, же 

кривдою великою Старосанджаровцам стало, 
що власном кгрунті... ажи против Булано- 
вой луки... а на болоті знизу, аж под гору 
очима скинути о день боки Ак. Полт. Гор. 
Ур. II, 53 (1669). 

8. Перевага, горування. 
Гору брати, взяти, забирати (над ким), 

перемагати,-могти, переважувати,-жити, зви- 
тяжити. ■ к' ^ 

XVII. Туть смерть гору бер.-; ..... нами 
Рад. Ог. 372.—Збойци... взявши гору над 
римляни Крон. Боб. 199-6. — Бунти... що 
далій гору брали Літ. Сам. 156. 

XVIII. Кобринь и Висничн... що рази ви 
такихн своихн поступкахн забирали гору Літ. 
Бел. IV, 76 (Псв. 1728). 

Гору винести, мати, отримати (над ким), 
брати, взяти перевагу над ким, переважити 
кого. ' Гі 

XVII. Б^дь безпечен’ СЙцвнскїй, Кресть 
з’ Стрілою маєшн, в’ Герби мщш над вра- 
гоми гору штрнмйешн Тяг. 334 (П. Мок 
1637).—Мні к& горі вам на дол: значит иж 
ся над вами горК маю Жит. Св. 99-6,— 
Мушу имь то єднаки признати, же то ііимь 
(войскам) щасте служить, поневажн зи" ма¬ 
лого початку так гору барзо винесли Крон. 
Боб. (др.) 279. 

9. Горою співати, співаючи брати високі 
ноти. 

XVIII. Співаєтн акселента горою воловато, 
говорит грубо (чернець) Арх. Сул. ц. 132. 

Г0РАЗД0, ГОРАЗДЬ, присл. Добре, як тре¬ 
ба, гаразд. 

XIII. Аще ли котораго слова не гораздо 
услишить то прашаєть слшпавідаго Ист. Хр. 
Бусл. 364 (К. Тур.). (М 

XIV. Гораздь бисть видшвеними прельще- 
ниеми ахро; Св. и Зам. І, 23 (Хр. Георг. 
Амарт.).—Кмети... поля... гораздо осіеть 
озиминою и яриною Ак. ЗР. І, 20 (1347). 

XV. Ярополкн с дружиною своєю... ни па- 
Радившєса гораздо оустремишасл боєви Ип. 
297—298 (1136) —Штоби гораздо вода сьшла 
довити рьібьі Аісіі. 8ап£. 58 (1463). — Ми на 
томи твоємь отказі тьімь річами гораздо зро¬ 
зуміли Ак. ЗР. І, 134 (1493). 

XVI. Николи таки гораздо, каки теперь 
могли бьі прійти Ак. ЗР. І, 372 (1506).— 
Єй отче [якобьі рекль гораздь] 6в. Пер. 48.— 
Ведаємь все велми гораздь, але терьпимь и 
зносими Берест, соб. 294—296. 

XVII. Ихн (огірки) гораздо и добре куко- 
били Кул. Мат. І, 83 (1604). —Аще чдвкь 
с(т)раждет на камень, ромнову траву варити 
гораздь в воді и тим парится Рук. № 362 
к. 281-6.—А мьі гораздь чуємо... Ветх. Сказ. 
51. 

XVIII. Хвастови... велми гораздь єсть укрі¬ 
пленій Літ. Бел. III, 127.—Оть Теликгуля 
гораздь треба ити день ІЬ. 485,—Вже оную 
пущу гораздо вирубили Млр. Посп. Кр. 18 
(1738). —Дубини... паростокь... в горшку... 
оттопить гораздо Млр. дом. ліч. 33—Хоть 
який члвікь грішний... пучнеть жити гораздь... 
ке погннеть Поуч. Няг. 140—141,—Против¬ 
ники мирскіє и жерци посовілщ что чуют 
не на кхь руку и потихшали гораздо Листи 
Копт. 23. 
ГОРАЗДЬЇЙ, прикм. Здатний, здібний, до- 
тптй. 
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XV. Поставлень бн скопечь Маноуило єпс- 
помь Смоленескоу, півечь гораздьш Ип. 300 
(1137). 

XVI. Ни хитру, ни горазду, ни птицю го- 
разду суда Божіа не минути Сл. о п. Иг. 
(Пер.) 122-123. 
ГОРАЧИЙ, прикм. Див. Горячий. 
XVII. Іоан... в горачом олію бьіл смажо- 

ньій от незбожного цря Жит. Св. 477-6. 
XVIII. Нема там літа горачого и зими сту- 

денои Пам. укр. м. II, 61 (Др. Рк.).— (Розум) 
допоможеть Вами } о... помкрне оуживанд... 
горачого тррку Науки парох. 126 (1794). 
ГОРАЧКА, рж. Див. Горячка. 
XVI. Кгднмн бндн отн пана бога хоробою 

тяжкою обложоною горачкою, або огневою... 
«ложоннй... (попи) склопь запечатовали Арх. 
ЮЗР. І, І, 339-340 (1593). 

XVIII. Способи ІІЧЄНА рОЗНИХН ГОРАЧОКЬ 
также и фебрь Лік. З-б. 
ГОРАЧНОСТЬ, рж. Див. Гарячесть. 
XVII. Часомн оти зною, то отт. горач- 

иости Сб. літ. 92 (Кієв. літ.). 
ГОРАЧОСТЬ, рж. Див. Горячзсть. 
XVII. Новою теплотою и горачост'ю Дха 

«то діло (члвкн)... справовати оусилуєть Карп. 
Каз. 2. — (Потреба Бга) любдаи ростропне, 
сладко, горачостию непрестанною Домецк. 60 
(1683). — Оригень... много людей... горачостю 
Дха до віри привели Крон. Боб. 257.—Суша 
и горачость слонца великая била Літ. Сам. 149. 
ГОРБАТИЙ, присл. 1. Що має горб; кри¬ 

вий. 
XVI. Слдка, скор’ченад, горбата а Зиз. Лекс. 

107. 
XVII. Сни царский... стрітил... старца гор¬ 

батого и старого 6в. Реш. 446-5. 
XVIII. Розмаито діти цодат... скорченоє 

гор’батое Пам. укр. м. II, 178 (Рк. Тссл.).—' 
Дикіє гуси дивной композитури:... нос долгій 
горбатій, на низь закривлений Дн. Марк. І, 
284 (1725). 

2. Нерівний, покривлений. 
XVIII. Обоюду же суть боли, то єсть гор¬ 

батая зданія, оть нихь же вь єдиномь на 
восточной стіні, лобизаніє Іюдино Гр. Барск. 
II, 208-209. 
ГОРБИТИСЯ; де. Триматися горбато, похи¬ 

лятися. 
XVIII. Йдучи не горбся Політ. 49. 
ГОРБОВАТЬІЙ, прикм. Що з трохи зігну¬ 

тим вгорі хребтом. 
XVIII. (Чернець) ростом високовать, мало 

горбоватий Арх. Сул. ц. 122. 
ГОРБОКЬ, рм. Здрібн. від «горбі*. 

XVIII. А горбки на грунтах своихи волно 
осаживат Стат. 32-6. 
ГОРБУН ЕЦЬ, рм. Здрібн. від «горбуни, 

горбатий чоловік. 
XVIII. У вечеру бщь я у Івановского гор- 

бунца,, которого жена—кума моя Дн. Марк. 
II, 118 (1727). 
ГОРБЬ, рм. 1. Опуклість, наріст; опук¬ 

лість хребтової кістки. ОіЬЬег. 
XVII: Ином^ шкодити... бол з^бов, плечей, 

нирок,... горби Кр. п. 307. 
2. Винеслість, нерівність (на землі). 
XVI. Подле той дорожки горби, которнй 

горби врядникп менилн бити копцом Кн. 
Гродск. Луцк.' 566 (1570).—К той дорожце 
прилегла... земля Теременпская от міста, а от 
Хорлупа... черезь горби великий, ажь до ви¬ 
сокого горбу Арх. ЮЗР. VIII, VI, 367 (1571). 

XVIII. В гору другою дорожкою, горбомь 
к дорозі недранской йдучою Сб. Мат. Лівоб. 
Укр. 4 (1719).—Городокь сей сидить подь 
самими горбами лезкгійскими Дн. Марк. І, 
325 (1725).—А з другой сторони к Ліплявому 
чистіє горби пісковатіє Сб. Мат. Лівоб. Укр. 
62 (1748). — Не дармо весну працовали, и 
долини, и горби пашні поровняли 36. 
№ 1748, к. 1. 
ГОРДА, рж. (фр. согйе). Линва, грубий мо¬ 

туз. 
XVII. Взявши оних (Педору та Василя) на 

горду привели зараз до сілского ратушу Прот. 
Полт. С. І, 169-6 (1694). 
ГОРДЕ, присл. від «гордий». 
XVI. Горде тайни божиє судить Отп. 

И. П. кл. Остр. 1049. 
Горде хощу, дуже хочу.'- 
XVIII. бднакь горде хощу жеб спслас’ твоа 

чша Клим. Вірші 35. 
' ГОРДЕЛ ИВЬІЙ, прикм. Див. Гордуй. 

XVII. Тако горделивьі есте Крон. Боб. 228. 
ХУІІІ. Вь горделивихь єго замислахн Літ. 

Бел. II, 477.— Не промовляй нікому ущип¬ 
ливими словами горделивими, албо кого пони¬ 
жаючими Політ. 53. 
ГОРДЕТИ, де. Див. Гордіти. 
ГОРДИНЯ , ’рж. (ц; сл.). Див. Гордьіня. 
ХУІІІ. Прозбу за гординю: жалобу и слезн 

за бунти иміють (Поляки) Літ. Гр. 49. 
ГОРДИТИ, де. (ким). 1. Нехтувати (ким), 

гордувати (ким), погорджати (кого), не дбати. 
XVI. (Люди) Богоми самими гордили Ак. 

ЮЗР. І, 285 (1598)—Хто вами гордити, мною 
гордити Отп.' И. П. кл. Остр. 1075.—Римскіе 
папіжове... всіми гордячи, всіхи вими¬ 
наючи... за голови костзлньїе онихь (грекови) 
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ппизяавчти не хотіли Хр. Фил. Апокр. 
1548-1550. 

XVII. Гнушйюсд: Бриджусд, отрікаюс*... 
пижі/, взгоржаю Бзр. Лекс. 28. —Горджі/, 
брмджусд, зневажаю ІЬ. 180.—Мьі всим сві¬ 
том гордимо Жив. Св. 17,—Жит. Св. 128.— 
Просимь не горди нами Жит. Св. 128. 

XVIII. Богами гордит а Ха внзнаваєть 
Пам. укр. м. III, 46 (Перем. Пр.).—Чомь тьі 
гордишь мною, не берешь с" собою Пер. Укр. 
Лир. 14,—бжели сиротствомь МОИМЬ И ПОДЛОІО 
особою гордишь не відаю Арх. Сул. 42 
<1722). 

2. (Чим). Ев приймати, відкидати, відпи¬ 
хати. 

XVI. Отожьмаєшь згоду... котораапокорою 
Хвою гордмть Отп. кл. Остр. И. П. 404 
<1598). . 

XVII. Іерусалимомь не треба гордити Літ. 
Густ. м. 40.—Тмє бовім не только всею сла¬ 
вою и богатствьі того світними гордлть Карп, 
їїаз. Т (1615). — Іножеством милосерді* 
Бжого... горд&шь 6в. Реш. 150. 

XVIII. (Христос) дарми тих царей не гор¬ 
діш Укр.-Р. Арх. 52.—Не горди (бце) прозбою 
пашею 36. № 20, к. 5. 

Лив. Гордовати. 
ГОРДЛО, рн. (пол. загПіо). Див. Горло. 
XVIII. Таковни блюзнірцн... повинньї бити 

тордломь ка.раиьш Собр. Прип. 106. 
ГОРДЛОВЬШ, прикм. (пол. §агс11охуу). Див. 

Горловьій. 
XVIII. В’ гордловой зась справі невіста 

не присягаєт Собр. Прип. 107.—Патрономь 
■в* справе, кожний бити можеть, а в’ остатией 
потребі особливе гордловой, повішень дармо 

-ставати ІЬ. 117. 
ГОРДОВАТИ, де. (чим,). Див. Гордити. 
XVII. (Стьій) для онои (ибснои хвали) свіц- 

жими роскошами гордовав @в. Реш. 206. 
ГОРДОВИНА, рж. Бот. УіЬщшіт Баиіана. 
XVIII. Рахуба древам розпнмь:... Гордо¬ 

вина Клим. Вірші, VI—VII— Гамалія по- 
дариль мні гордовину на чубукь Ди. Марк. 
II, 26 (1738). 
ГОРДОВЬІСОКЬІЙ, прикм. Пишний, гор¬ 

дий. 
XVII. Духь (отступниковь) то абовімь єсть 

гордовнеокой думи славолюбія и еребролю- 
бія... надь всемх світомь пановати Копист. 
Пал. 692. 

Г0РД0СТНЕ, присл. Див. Горде. 
XVIII. Не вмиостес* гордостие з’ того ов- 

шемь в’ собю оунижайтес* завше Науки парох. 
136 (1794). 

ГОРДОСТНЬІЙ, прикм. Див. Гордьш. 
XVII. Покорити же ся истинні гордостньїй 

духь єго (Латинника) ему не попустить Ак. 
ЮЗР. II, 257 (И. Виш.). 

XVIII. Не устрашайтеся гордостной Лядской 
сили Літ. Гр. 43.—0 гордостномь цара Турского 
наХристіянь военномь наміреніи Літ. Вед. І, 
прил. 29. 
ГОРДОСТЬ, рж. Пиха, гордощі, гордування, 

висока думка. 
XV. Поганий же Половця побідивьше 

Игор* с братьєю 'и вз*ша Ітордость великоу 
Ип. 646 (1185).—Данилови же виддщоу и 
Василкови гордость єго (Доброслава) болшоую 
враждоу на нь воздвигноуета ІЬ. 790(1240). 

XVI. Гординя, пиха, гор’дость Зиз. Лекс.97.— 
В болшую горьдость поднесьшися (нерриятели) 
АгсЬ. 8ап£. VI, 22 (1557).—Отожмаєіпь з’году... 
котрая покорою Хвою гордит, котрая ви- 
носится гордостю пихою над увес світь Рук. 
Муз. № 513, к. 5. 

XVII. Гордость: Хупавость, напьпцеяье, на- 
ді/тость Бер. Лекс. 30.—Гордость, которая 
низко п покорно седіти не умієть Копист. 
Пал. 557.—Не гордость же то и не проти¬ 
венство духови Святому св... соборами под- 
даиихь ухваль не приймовати, а подь свою 
цеисуру все горнути ІЬ. 692. — Корен... ест 
всімь злостям... пиха або гордость 6в. Реш. 
4-5. 

XVIII. Оувидів’ши юний аггль... свою слав^ 
поваг# и горьдост моць и своє старшинство... 
там с* еще поднеедо ердце его оу бол’ш&о 
гьіху и гордост Пам. укр. м. І, 325 (Рк. 
Тесл.).—Державці! поленій... королевскіє ман¬ 
дати и привелея чрезь свою гордост уиич- 
тожающе, своимь неситим желаніем... чинили 
довлетвореніє Бел. Сказ. 13.—Тебе фортуна 
поднесла вь такь великую гордость Літ. Бел. 
IV, 54 (Пов .1728). 
ГОРДЬ, ГОРДЬІЙ, прикм. Пишний, дум¬ 

ний, чванливий. 
XV. Гордьімь Господь Богь противитс* си¬ 

лою своєю Ип. 288 (1123). 
XVI. Гордий, пшп’ньїй; горджус, пмшнюс 

Зпз. Лекс. 97. 
XVII. Горд’, гордий: Пишний, бутті Бер. 

Лекс. ЗО—Пишному або гордому чоловікові 
гдь Бог зьпротпвляєтея 6в. Реш. 5. 

XVIII. (Хмелницкій) учиниль гордую и 
неласкавую на єго (Киселя) одозвь отповідь 
Літ. Бел.' IV, 37 (Пов. 1728).—(Фарісей) чело- 
в?зкь гордій Науки парох. 134. 

Гордьімь стати (на кого), ставитись горди 
до кого. 
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XVII. (Самойлович) гордий сталь не тнлко 
на козаковь, але и на стань духовний Літ. 
Сам. 169 (1687). 
ГОРДЬІНЯ, рж. (ц. сл.). Див. Гордость. 
XV. СвадивьшесА сами (галицкіе бояре) н 

ириіхаша с великою гординею Ип. 790 (1240). 
XVI. Гордшд, пиха, гор’дость Зиз. Лекс. 

97 (1596). 
XVII. Гординя: Пьіхй,пом’па, бї/та, внсокад 

мисль Бер. Лекс. ЗО.—Не 6оишса злих звй- 

рсов. ВЬІХОДАЧИХ з лом# (мовлю смокмв пекол- 
ннх), а речей яскмні, ®кол <они вщалмсл 
и матка их гордині Тит. 15 (Митура. 1618).— 
Не розумій... їж’бн то сая... книга... зло¬ 
жена ДЛА АКОИ со себтз гордині 6в. Реш. 
1-6. 

ГОРДЬ, рм. Див. Гордость. 
XV. Поганим а же одшако гордь иміющимь 

во срдци своємь* Ип. 797—798 (1246). 
ҐОРД-БНЬЕ, рн. Див. Гордость. 
XV. І скрушу руганье гордінья ваа::го 

Ип. 213 (1093). 
ГОРД-БТИ, де. 1. Пишатися, чванитися, 

високо нестися. 
XV. 6доучю|Доброславоу во одииои сорочь- 

ді гордАЩоу ни на землю смотрАЩю Ип. 790 
(1240).—(Миньдовгь) иача гордіти велми и 
возиєсєса славою и гордостью великою іЬ. 
858 (1262). 

XVII. Яко тнмь дочасннмь світомь горді¬ 
ти и пожадливостями єго Вопр. 109.—Бо оиа 
(душа) казаиями усегда горділа, слушная жь 
річь би вь пеклі во віки горіла Суд Бож. 
303. 

2. Робитися пишним, гордим. 
XVI. Межи учтами гордіют люде Рук. 

Муз. № 513, к. 56. 
^ Див. Гордити. 

ГОРДИТИСЯ, де. Див. Гордіти 1. 
XV. Болеслав же бдгаеть еще гордаса своимь 

безоумьем Ип. 888 (1282). 
XVI. Горджус, пмшиюс Зиз. Лекс. 97 (1596). 
ГОРЕ, рн. Біда, лихо, нещастя. 
XV. О горе вамь нечестивий Ип. 587 (1175). 
XVI. Горе—біда Лекс. 5: 
XVII. Горе... Біда Бер. Лекс. ЗО.—0 горе, 

горе: не будет тоби часу призивати евгих Єв. 
Реш. 445.—О горе тобі иеидзиому Крон. Боб. 
173-6.—Тогда будеть... смутокь тажкий бо- 
лесть великаА... горе иевимовноє Рук. № 202, 
к. 203. 

XVIII. Кричат страшливе: Ох, ох, ох, горе 
горе нам! Пам. укр. м. IV, 136 (Яр. Рк.). 

Г0РЕВАТИ, де. Дізнавати горя, бідувати. 
XVIII. Горую да бідую Пер. Мат. III, 

II, 160.—Иіуонка... Ьогепко Ііогше Укр.-Р. 
Арх. IX. 11. 
ГОРЕЛЕЧКА, рж. Див. Горілочка. 
XVII. Рор розаесГсІо когегіпу Ьогеїесгки руку 

Пер. Мат. І, І, 106. 
ҐОРЕЛЧАНЬІЙ, прикм. Див. Горілчаний. 
XVI. Зь броваровь котловь горелчаинхь 

три, жита копь семь соть... вивезли до именя 
князя Любецкого Арх. ЮЗР. І, І, 212 (1589). 

Г0РЕНКА, рж. Здрібн. від трницаі>. 
XV. И ту подьхватиша (Влад. Галицкого) 

подь руці и несоша и вь гореику Ин. 463 (1152). 
ГОРЕНКО, рн. Здрібн. від «горе». 
XVIII. Иітопка... Ьогепко Ьогие Укр.-Р. 

Арх. IX, 11, 
ГОРЕНЬІЙ, прикм. Палений. 
XVIII. Часиокь гореній растерши приклад 

дати Млр. дом. ліч. 244. 
ГОРЕНЬЕ, рн. Чинність від де. «горгьти». 
XV. Прилоучи же са сице за гріхи заго- 

рітис Холмови... сицю же пламени бьівшоу, 
якоже со всее земли зарі видити... от горения 
сильи го пламени Ип. 841 (1259). 
ГОРЕСТЬ, рж. Див. Горкость 1. 
XV. Всакь бо члвкь аще преже вкусить 

сладка, посліди же не можеть горести прияти 
Ип. 94 (987). 

XVI. Горесть, гор’кость Зиз. Лекс. 97. 
XVII. Учеинки... гдьі исти почали (ягоди) 

учули горест великую Жиг. Св. 427-6,—Вкоу- 
сомь (чує людина) иевидммоую сладость^и 
горесть Транкв. Зерц. 20. 

2. Див. Горкость 2. 
ХУП. Горесть: Горкость, нахиле/іе к# 

ГБ?5Ву Бер. Лекс. ЗО. 
XVIII. Прозвали тогди тоє містце горесть 

Пам. укр. м. І, 252 (Рк. Тесл.) 
Г0РЕТИ, де. (блр.). Див. Горіти 1. 
XVI. Тин вси листи... погоріли коли дворь 

мой горель Арх. ЮЗР. VII, III, 55 (1563). 
ГСРИДЕЯ, рж. (?). 
XVII. Добре бьі... пану Миколаю послати ' 

шкатулки хоч малючкий з горидеою Льв. 
Ставр. 93 (1627). 
ГОРИЗОНТЬ, рм. Обрій, овмд, виднокруг. 
XVII. Дша єсть Горизонтом до вічности и 

часу Рад. Ог. 113— Слнце... з’ ясност’ю вели¬ 
кою показуєтсА на горизонті шшемь земномь 
ІЬ. 363. 

XVIII. Ьще земля по многихь горизонтах 
кровію людскою обагренная Бел. Сказ. 179. 
ГОРИЛ КА, рж. Див. Горілка. 
XVI. Пиво и горилку запродаваль Кн. 

Гродск. Луцк. 138 (1562).—У пивници дей 
било: меду сичоного... горилкн бочка Арх, 
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ЮЗР. VI, І, 122 (1582).—Але подобно рнхлей 
(где) вь корчме за горилкою научилесь ся тое 
диялектнки! Отн. И. її. кл. Остр. 1117. 

XVII. Скором ся тое горильки напил, 
страх мене уже оминули Арх. ЮЗР. VIII, III, 
504 (1604).—(Тедн оии) поодбивавши комори, 
свирьни, пивницн, што кольвекь в коморахь 
лекгуминь било и вь пивницахь медовь, пива 
и горилокь, то все побрали Гол. П. М. І, 534 
(Вьш. 1633). 
ГОРИЛОЧНЬІЙ, прикм. Див. Горілочний. 
XVI. Кади дви котли горилочннх два Нам. 

КК. III, 72 (1566). 
ГОРИЛЧАНЬІЙ, прикм. Див. Горілчаний. 
XVI. Вь той же дей коморе взяли:... котловь 

горюїчаинхь чотири Арх. ЮЗР. VI, І, 122 
(1582). 
ГОРИСКО, рн. Див. Горіще. 
XVIII. Змолотили... гречйхи послушнику, 

что в мліиі на гориску Арх. Вид. м.; екон. спр. 
80 (1754). 
ГОРИСТЬІЙ, прикм. Повний гір, багатий 

на гори. 
XVII. Землю... которую людови свему гдь 

бгь обецал... гористую и полную Каз. № 32 к. 
110-6. 

ГОРИШНЬІЙ, прикм. Що вгорі, горішній. 
XVIII. Мелница прозиваємая горишняя о 

двохь колах мучиихь Арх^Люб. 15 (1745). 
ГОРКА, рж. Здрібн. ві^гора». 
XV. С бортми сь пасіками... сь горами 

и сь малими горнами ІОРГр. № 54 (1422). 
ГОРКО, присл. від «горкьт, гірко. 
XVII. Матка зь дочкою... тими словн мо¬ 

вили, сильне, слезне горко мовили Кул.уМат. 
І, 79 (1602).—Плачте и горко ридайте лихо- 
им’цн Траикв. Зерц. 73,—ІІетрь... плакався 
горко Єв. Реш. 19,—Гор’ко било дочастное 
житіє Товіи стому... Ветх. Сказ. 70. 

XVIII. Голос чути бар’зо плачливий и горко 
жалосливьій Пам. укр. м. II, 139 (Рк. Тесл.). 
ГОРКОГЇЕЛЬІННЬІЙ, прикм. Гіркий, як 

полин. 
XVII. Горкопелмнньшь плачемь лице своє 

мочить Діал. Волк. 54 (1631). 
ГОРКОСТЬ, рж. 1. Неприємний смак, про¬ 

тилежний солодкості, гіркість. 
XVI. Пити води для горкости ведикоє не 

могль от чеґо и имя містцю тому данио єсть: 
Мерра Катех. 45.—Якь горкост солодкості!... 
так невірний люде .вірними... противятся 
Рук. Муз. № 513, к. 45. 

XVII. В’ землі горкость и солоность морскад 
зостаєтьсд Гал. Кл. Раз. 499,—Облак... в себі 
незадєржуеть горкости Рад. Ог. 755.—Спра¬ 

вить (вода)... горкост в’ полини Рад. Він.,.. 
132.—Холерики албо марсовать єсть поп^д- 
ливий, пишний... п&ісь, маєть слабий, а ско¬ 
рий, па горкость в г^бі ^скаржаєтсд Кр. 
п. 309. 

XVIII. Не могуть взяти... оть чесноку гор¬ 
кости, оть меду солодкости Угр. Заг. 59. 

2. Прикрість, жаль, смуток, скорбот. 
XVI. Горесть, гор’кость Зиз. Лекс. 97. 
XVII. Горесть: Горкость, нахиленїе к# гягав^ 

Бер. Лекс. ЗО—Добрі оучиии человіку спра¬ 
ведливому в’ горкости души єго и вічноє одер¬ 
жить отдаиьє Стат. Подоцк. Бр. 15-6.—■Ми- 
хайлиха Москалка яко в горкости материнскойі 
плачучи упросила аби... нагородит шкоду 
Ак. Полт. Гор. Ур. І, 128 (1668).—Не лока- 
жешь ми добра котороє би не змішалось з 
горкостю смг/тковь Рад. Ог. ІЗ,—Зовіте мд 
горкад вдовпца, бо мене горкостію напов- 
нввь Гсдь Бгь Ветх. Сказ. 38.—Бачилисмо 
горкость души єго Рук. Хрон. 28. 
ГОРКОТОЧНЬІЙ, прикм. Що тече від горя. 
XVII. Вдова... слези горкоточнмє прудко 

оусушуєть Паиеґ. 26. 
ГОРКОТУРАНСКЬІЙ, прикм. Див. Ти¬ 

ранений. 
XVII. Горкотуронскій юж нам не па-, 

пі/єть декрети Тит. 308 (1633). 
ГОРКЬІЙ, прикм. 1. Що має смак протилеж¬ 

ний солодкому, смак жовчі, полину, гіркий. 
XVII. Горекь: Горкїй Бер. Лекс. 30.— 

Вода горкая и солоная внходит з моря 
Єв. Реш. 429-6.—Полеторикь на твари чер¬ 
воній... слив# солодкі маєть, солодкїе зас 
рячи здаот м# ся горкїє Кр. п. 309.—Знай¬ 
шли воду, але велми горкую Крон. Боб. 45. 

XVIII. (Вода) била барзо горкад Пам, 
укр. м. І, 252 (Рк. Тесл.). 

2. Важкий, тяжкий, прикрий, немилищ. 
нещасливий: 

XV. Ярополкь... наконець и смерть горку 
прия Ип. 198 (1087).—Бш єсмі.... в горких 
слезахь Чет: 1489 р. к. 49-6. 

XVII. Ото смерть горкад, невчесне парваля 
славного Рмцера Тит. 40 (Сак. 1622).—Всяких 
утраплених людей... з горкои біди их... виз¬ 
воляймо Єв. Реш. 15-6,—Єсли нам торким 
Гдь Бгь поможе Жив. Св. 127.—Зовіте мд. 
горкад вдовяца, бо мене горкостію напевиивь 
Гсдь Бгь Ветх. Сказ. 38. « Щ 

XVIII. (Пекелная) сторона, злад, темнад,- 
мрачнад... гор’кад, плач’ливад Пам. укр. 
м. І, 328 (Рк. Тесл.).—Коммисаре войске- 
нашего вмісто заступниковь горкіє суть иамя 
продавци Літ. Гр. 49.—Повмниисмо неустаннь- 
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плакати и торгами заливаючись слезами Бжого 
милосердім просити Науки парох. 84. 

ГОРЛАТЬ, рм. Глек, що має звужене горло. 
XVIII. Сметаин горлатов шесть Арх. Вид. 

м.; екон. сир. 74 (1754). 
ГОРЛАЧЬ, рм. Див. Горлать. 
XVIII. Сметани горлачовь одинь Арх. Вид. 

м.; екон. сир. 74 (1754). 
ГОРЛИВЕ, - 0, присл. (йол. £ог1іше). 

Пильно, дбало, щиро, дуже. 
XVII. Горливо запобігаючи тому Ак. ЗРТ, 

166 (1682). — Тоє все предложивши... горливе 
прошу Черн. Тип. 578 (1689). 

XVIII. Треба... оньїх горливе любити Клим. 
Вірші 203.—Полковники... писали вь Січь... 
просячи отт> ихь Запорожцевь горливе здоро- 
вой вь томи поради Літ. Вел. II, 26—27. 
ГОРЛИВЕЦЬ, рм. (пол. §ог1шес). Горливий 

оловік. 
XVIII. Якій народові учинили пожить 

оиіи властолюбній горливці Літ. Вел. III. 107. 
ГОРЛИВОСТЬ, рж. (пол. §ог1що8'с'). Пиль¬ 

ність. дбалість, старанність, щирість. 
XVI. Світлу о иихь ижь ревиость або гор¬ 

ливость Вжію мають Отц. кл. Остр. И. П. 
383 (1598).—До горливости иобудиль^цесара 
нашого Хп. Філ. Апокр. 1528. 

XVII. Горливость—рвеніе, ревиоваиіє, рев- 
ность Сииои. сл. - р. 18. — *Не гаси своеі 
горливости ку Цркви Восточнойбз. Калл. (пр.) 

,9 (1637). — Такая віра, такая горливост... 
и такая горячая любов до Ха Га своєго 
квітнула 6в. Реш. 22-6,—Згасла горливость 
и охота у Хрстіань до слихань слова Бжего 
Рад. Він. 745. 

XVIII. Іміючи горливость ку сТой обн- 
тели... отдаламь оную гребелку Ак. Мг. м. 
164-6(1702).—І сей віршопись мієть к писарям 
горливост Едим. Вірші, 203,-пЖидн.., оулі- 
ченного за горливость о честь спса своєго... 
от соимища изгнали Науки парох. 18 (1794). 
ГОРЛИВЬІЙ, прикм. (пол. §ог1щу). Пиль¬ 

ний, дбалий, щирий, уважний. 
XV. Церковь Восточиая... за... сузнаиьємь... 

папн... и... миогихь отець віри светоі гор- 
ливнхь, зь... Римскою... приведена єсть до 
єдшости Ак. ЗР. І, 56 (1443). а 

XVI. Видіти жедали... многихь отець верн 
светоє горьливьгхь Антир. 961. 

XVII. За дній и вш$... горливого Законі 
Бжго ревнителм Ішсїи Тит. 68(Еопист. 1623).— 
Пречстая Два єсть горливад, кождого члвка 
отводить от богатствь марнихь Гал. Кл. Раз. 280 

■(1665).—Знаю, же єстес тьі муж благочестивий 
і велми, вижу, до бога горливнй Др. Ол. Ч. 

Б. 175.—Моисей... такь бьпь горливнмь, же 
разь стомчм за честь Бжію много тисячей 
забиль балвохвалцовь Рад. Ог. 155. 

XVIII. А вида(й) го(р)ливиє из серца, ли- 
тости Вірші Різдв. 137.—Горливимь моимь кь 
православію сердцемь соболізиую Літ. Вел. 
III, 567,—Илїя стнй о> честь правдивого Бга 
ревнивий чили горливнй Пророкь Науки 
парох. 212 (1794). 
ГОРЛИЦА, - ЦЯ, рж. Зоол. Птиця з роду 

голубів СоїитЬа Іщіиг. 
XVII. Горлицею иазнваєт’см црковь стам 

Гал. Кл. Раз. 71 (1665).—О горлици Гві 22 Рук. 
№ 362 к. 266-6,—0, горлицо милуючая пустиню 
Жив. Св. 37.—їднбн убогий... не могль овцн 
офіровані, тодн дві горлици Крон. Боб. 51. 

XVIII. Гоолица... смутком співаєть Єв. 
Реш. 340 (1710). 
ГОРЛИЧКА,-рж. Здрібн. від трлиця». 
XVI. Абн даль жрьтвоу за иего (обіт’ницоу) 

якь же єсть вречено в’законі господни двоє 
горличокь, албо двоє голоубмть Єз. Пер. 29. 
ГОРЛО, рн. 1. Частина травного проводу 

поза піднебінням, пелька. 
XVI. Гортань гор ло Зиз. Лекс. 97.—(Пан 

Борис) сам себе образил... и кост которая 
горло окриваеть леребил Арх. ІОЗР. VIII, 
III. 399 (1583). 

XVII. Гортань: Гдчло Бер. Лекс. ЗО.—Пот¬ 
рави поки в горлі лЧілко оусоложоуют Тест. 
Вас. 35.—Співаймо їорломь своимь в’ цркви 
Гал. Кл. Раз. 176.—На другий день казаль 
властелшь (єго) шбісити. мовячи: неповстиг- 
ливоз горло належит поврозомь повстягяйм 
Рук. № 362 к. 121. 

XVIII. Добре ґдм зтроха горло промочило 
Клим. Вірші, 172. — Полоскат губу часто и 
горло Млр. дом. ліч. З,—Перцю зернят ЗО 
стовкти, з вином старим змішавши, влить 
коневі до горла ІЬ. 21.—(Лікарство) влити... 
коневі ... в горло Укр. Госії. Пор. 59. 
По горло, дуже багато, азк до нікуди. 
XVI. Стережи, абьгхь тебе ихь сведецьтвьі 

по горьло не иатькаль и явне тебе ими поко- 
наль Отп. И. П. кя. Остр. 1073. 

2. Передня частина шиї. 
XV. И одииь с города потмгвувь стрілою 

оудари в горло (Владимира) Ип. 487 (1157). 
XVI. (Пани Охлоповская) сама своєю власного 

рукою ножемь єго (своєго пана) власннмь 
которьім се он подголивал у горло сколола 
Арх. ЮЗР. VIII, III, 369 (1583). 

XVII. Рани, яко и на горле або на шш сине, 
яко бн винцем шию обложил Арх. ІОЗР. 
VIII, III, 494 (1604). 
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XVIII. По шш понадь горломь ґрузоли 
суть и ґул’кьі (у коня) Укр. Гош. Пор. 60.— 
Нехай дзьік мой прие(х)иет гор’лу моєму Пай. 
укр. м. І, 316 (Рк. Тесл.). 

3. (перен.). Пиття. 
XVII. Трафиться ему (иноку) оть того чрева 

и оть того горла звьггяжитися, тому ии ішло 
не чюдуйся Ак. ЮЗР. II, 219 (И. Виш.). 

4. Життя, голова. 
XV. И веліль ма бшь избавить горла моєго 

ЮРГр. № 71 (1434).—Панове рада... не хотять 
того дозволити и допустити до горль своихь 
Ак. ЗР. 1,156 (1496). 

XVI. Завжди горла своєго на службі иашой 
не лютуєть Ак. ЗР. І, 368 (1506).—Я...Даш- 
кевич,... внслужиль... на кони моємь седечи 
а горлі моєго не жалуючи на господарской 
службе, селище Арх. ЮЗР. І, VI, 14—15 (1510).—■ 
Брата сь иимь иослаль... стерегучи привилія 
и горла отца Макарія АтсЬ. 8апц. її, 361 (1539). 
—А естли би хто забиль, таковьій... горло 
тратить Ак. ЮЗР. 1,113 (1541).—Такого и горла 
збавить мають Арх. ЮЗР. II, І, 23 (1574).— 
За такий вьіступь мой не заслужиломь бшіь 
одно даиьємь горла іЬ. VIII, III, 334 (1582). — 
Горло своє стратиль у Вильни Ак. ЗР. IV, 
202 (1599). — И горлами своими потом тую 
статечност свою запечатали Катех. 76. 

XVII. Але бн ему (члку) и о горло... йшло 
за віру... повинен... за ха... шию Заставити 
€в. Реш. 28-6,—Хтобьі на дом... наехал, хотячи 
єго (господаря) забити тот горло тратить Прот. 
ІІолт. С. І, £8-6. (1684).— Мн заховали горла 
свои в цілости Крон. Боб. 204-6,—Возметь 
фараоиь горло твоє Літ. Рук. 22.—Хто... уда- 
рит нешкодливе, зостаиеть виииьім живь, а если 
умреть, то маєт дат горло за него ІЬ. 46-6. 

XVIII. Абьі то са єго бодли и слухали во 
в’сем под затрачеііАМ горьла Пам. укр. м. І, 
166 (Рк. Тесл.).—Не просимо оу єго ясности 
горла свои пи єдииь з меже нас, повиинисмо 
их сами дати под мічь ІЬ. 171,—Юж тьі оутра,- 
тив горьло своє и будеш люто мучень ІЬ. V, 132 
<Рк. Тесл.).— О поручниках ручившихся за 
нохваляча на горло или огиемь С. і Р. 8-6.— 
За то иміиіе честь и горло винній тратить 
Стат. Зі,—А ворь з лицем поймаиной маєть 
горло своє подлуг стану оплатить ІЬ. 64-6. 

Горпо дати, положити, стратити зкиття, 
загинути. 

XVII. Воліли при нем и горла свои поло¬ 
жити Ал. Печ. 174.—Маєть винний дати горло 
Рук. Хрон. 62. 

XVIII. Били готови и горла свои при до- 
статкахь остатнихь положити Літ. Вел. IV, 

196 (Діар. Ок.).—Ірод Аитупа... яко вьюола- 
иец з’ землі мізерне горло даль Пам. укр. м. 
II, 340 (Мал. Пр). ' 
Горломь дарувати, дарувати життя, по¬ 

милувати. 
XVII. (Бгь) отпускаєт вси караия* всихь 

горломь даруєт Карп. Каз. 131.—Чаленка... 
даровано горлом Прот. Полт. С. II, 147-6. 
(1678). 

XVIII. Я тебе брате дарую горьдом и здо¬ 
ров ам Ал. Тйш. 40. 

За горло взяти, приму піти. 
XVIII. Хведор просидь уніжоне: «если, 

вашмосці пане сотнику, за мене отдаси свою 
иевулщщю... и из иась кгди даст Господь 
Богь потомство, будуть твои власний и до¬ 
вічний поддаинии... волио нехай будеть ми- 
лости твоей мене... и жону мою карати, и 
взявши за горло моє вести куда будеть пот¬ 
реба твоей милости провадити Млр. Род. І, 
(ирил.) 16—17 (1703). 
На горло наступити, отповідати, стояти, 

вимагати смерти. 
XV. Староста почииаєть таковьіє иаіздн и 

кгвалтн надь подданнми нашими, а надь то 
єще па горло владиці отповідаєть Ак. ЗР. 
1,160(1496). 

XVI. Лист заручлий... аби... не чинші и на 
горло єго не стоял под закладом єго кролев- 
ской милости''АісЬ. 8ав§. VII, 45^(1558). 

XVII. Видячи иж ест чоловікь молодий 
па горло наступит не хотячи, правом, оиого да- 
ровали смо Ак. Полт. Гор. Ур. І, 51 (1669). 

5. Смерть, кара на смерть. 
XVI. А так, если бнсь того собору розор- 

вати не хотіль, а то я для слави продков на¬ 
ших и для народу нашого горлом своим печа- 
тати готовьЧїст. о разб. Флор. соб. 460-1. 

Горло заслужити, смерть заслужити. 
XVI. А если бн гордо которнй с права за¬ 

служать и горломь карать Пам. КК. І —II, 
168 (1596). 

XVII. бели кміть албо ремесиикь... горло 
заслужиль такихь висилали Крон. Боб. 150-6. 

Горломь карати, смертю карати. 
XVI. Таковнй маєть карань бити горломь 

и маєтиостью своєю Ак. ЮЗР. 1,108 (1540).— 
А ви старцн за то горла от иась карани бу¬ 
дете Арх. ЮЗР. VIII, V, 21 (1540).—За што 
горломь карають іЬ. 1,1,419 (1594).—А если бн 
горло которнй с права заслужиль и горломь 
карать Пам. КК. І-П, 168 (1596). 

XVII. Аби ся своя воля повьщу(х)иула, 
росказади-смо єго горлом скарати то єст на 
шибеници повісити Ак. Полт.іГор. Ур. І, 
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54 (1665).—Абьі жидь горломь бнль и огнеми 
без жадного млсрдід карйннй Гад. М. Пр. 
408.—Людей... за зльїй ихь проступок пра- 
вьіе люде горлом... карают бв. Реш. 11,—Тихн 
зисковати хто того посла татарского погро¬ 
мили и карати горломь Літ. Сам. 93. 

XVIII. (Козаков що) пойдутн кь полскому 
королю... тіх имать и карать горломь Вел. 
каз. 230. — Хто сей статки... иарушит... 
ни будут караин горломь іЬ. 235. 

Див. На горлі карати. 
До горла, до сМерти, поки життя. 
XVI. Всякою вірною послугою служили и 

противу его непріятелей руку свою подиосюш 
ажн до горла своего Ак. ЗР. І, 360 (1505).— 
бє млт... того дей будет до горла своего боро¬ 
нити Ж. Курб. II, 69 (1582).—Я обіцую... до 
горла своего 'Того боронити Хр. Фил.' їлокр. 
1056. 

XVII. Сеиаторове сприсяглися... до горла 
своего бьіти вь єдиости Крон. Боб. 84.—Всіми 
силами ажт. до горла своего зь римлянами 
бился Рук. Хрои. 204.—Мужнє и сміле до 
горль иашихь стоймо іЬ. 461. 
Каранье, карность на горлі, кара на смерть. 
XVII. Соломоии... заслужоиое на горлі ка¬ 

райте ему (Авіаоару) отпустил Карп. Каз. 
Мв (1615).—Чалеико заслужили бьш собі кар- 
ност на горлі втятем шии аже Прот. Полт. 
С. 11,147-6. (1678). 
На горло осудити, судити, кй смерть прису¬ 

дити. 
XVII. Павелн бьщи осужеииьій на горло 

о новзяте коня Арх. ІОЗР. І, XI, 129 (1637).— 
Ми... казалисмоего до вязеня дати... на горло 
осудивши оиого злочинцу Ак. Бор. 56 (1660).— 
На горло осужеиьіх людей... вьізволяймо бв. 
Реш. 83-6,—Петро Рославець... суженн зостали 
усею старшиною на горло Літ. Сам. 132. 
На горло настояти, чигати, шукати, шукати, 

щоб забити, покарати смертю. 
XVII. Ілію... на горло шукают (люде) Жит. 

Св. 543-6,—Повідали Іакови причину збіжа- 
ніа своего, яко брати Исави на гордо єго на- 
стоалн Літ. Рук. 17.—Исав чигал на горло 
брата своего іЬ. 
На горло, на горлі карати. Див. Горломь 

карати. 
ХІПІ. Гдн судієве ведлугн Права на гор¬ 

лі карают, тогдн ви томи гріха немаюти 
Гол. П. М. І, 467 (Кор. Н. 1645).—За тое не 
одного на горло карали есмо Арх. ЮЗР. III, 
IV, 518 (1650).—Врадь ролнившн єго, аби 
не бнл карай на горлі Ак. Бор. 56 (1660).— 
(Хто утекд) мают єго... забити на горлі ка¬ 

раючи Крон. Боб. 60,—0еодосій... никого на 
горде не карали Рук. Хрон. 308.) 

XVIII. Йеповинени гетмань на горле ка¬ 
рать Вел. Сказ. 232. 
На горлі отнести каракье, бути покара¬ 

ним на смерть. 
XVIII. бели би хто... не послухави... на 

горлі отиесети каране Літ. Вел. III, 445. 
0 горло приправити, забити. 
XVI. (бпископ) бити ногами... казали, оти 

чого ажь заледва наиь... угамовали, же ихь 
мало о горло не приправили Арх. ЮЗР. І, І, 
14—15 (1565).—би (малжоику) колько разові 
безвинне с пьянства своего о горло мало не 
приправили ІЬ. VIII, III, 20 (1570). 
Подь горломь, подь страченьемь горла, 

загрожуючи карою смерти, під утратою 
життя. 

XVI. (Староста Луцкий) дей нами (гайдукам) 
подн горломь приказаль... и самого владики 
вь замокь... не пущати Арх. ЮЗР. І, І, 293 
(1591). 

XVII. Не водно бшо йод горлом з’ едного 
(міста) переходити до другого Рад. Ог. 1004 
(1676).—Дайте ми правдивий суд йод страченьем 
горла своего 36.1693 р. к. 60-6—На инш 
жовни потреби неводно бшо его (вогонь) 

. заживати подь горломь Дм. Рост. 41 (1698).— 
И всім приказал йод горлом аби єго' хвалили 
Ал. ІІеч. 175.—Авимелех... заказали нод гор¬ 
лом аби ся жадеиь жони его не дотикали 
Крон. Боб. 19. 
ГОРЛОВАНЬЕ, рм. Чинність від «горло- 

вати». 
XVI. 3а. великиє и почетивнє послуги, за 

сильноє горлованьє Кул. Мат. І, 48 (1564). — 
Якоі працьі горлованья... ви тьш> потребахн 
обу-двухь чинили Ак. ЗР. III, 142 (1568). 

XVII. (Святне щ... хвал^частим гордоваинєм 
непрестаино старалися бв. Реш. 205. 
ГОРЛОВАТИ, де. (на що). Горливе ставитися 

до чого. 
' XVIII. И ви до стану своего и волностеї 
ринерскихь на кбторіи и продкове ваши 
гордовали и ви гордуєте Літ. Вел. IV, 273. 
(Діан-. Ок.). 
ГОРЛОВЬІЙ, прикм. 1. від «горло» 1. 
XVII. Богач...все в своє черево... горловим 

рннштокомь ткйли и дали 6в. Вил. 11,129-6. 
2. Кримінальний, що потягає кару на горла.. 
XVI. Всі справи криминаливє, головине, 

горловие, о пожогах и иниие Подтв. Прив. Кієв. 
міщ. 616 (1544). *«ІІ 

XVII. Вь вини правинне криминалннє гор- 
ловнє попали Арх. ЮЗР. III, IV, 598 (1651).— 
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•(Думитрашко) пригрозил-ь, жебн о нихь 
(листахь) болшь нікому не повідаль, бо 
тая справа горловая Арх. Мот. 126 (1683).— 
Каленские... в вине горловой злодійствомь 
черезь доводьі... суть переконаними Арх. 
ЮЗР. IV, І, 87 (1689). 

XVIII. Повииности кождого Ієрея, суть тни: 
аби не бшь судією а ии свідкомьв’ справахь 
горловнхь Собр. Прял. 57,—Василь Пав¬ 
ленко... легце себе важаючи горловий свой вн- 
ступокь Вас. 36. Мат. Лівоб. Укр. 106(1723).— 
Місячнимь судамь гродскимь замковими дана 
вдасть судить толко в 19 случаяхь и жало- 
бахь горловнхь и кривавихь С. і Р. 7. 

Горловое каранье, нарность, кара на смерть. 
XVII. Своеволники... которнє... покой на- 
упшли горлового карання не уйдуть Арх. 
ЮЗР. III, IV, 518 (1650).—Олеза кумпанієць 
яко заслужоний з товариством своім за та- 
кое зміииичество горловое карности, чим их 
даровано Кн. Міск. Полт. 19 (1692). 

XVIII. Подь срогимь горловими караиемь 
сурово приказуемь Літ. Вел. II, 526 —Для 
якого своего пожитку дочки свои вдаючи ку 
волі люд ской, безецними и вигнання и гор¬ 
лового караия годними Марк. IV, 173. 

3. Що підлягає карг на горло. 
XVIII. Вижованноє брать со всякого стану 

за вязеиие и надсматриваннє горлового шлях¬ 
тича Отат. 40. 
ГОРЛЯНЬІЙ* прикм. Див. Горловий 1: 
XVII. Морковь... ярикладаємь ко всякому 

отоі$ горляному Рук. № 362 к. 255. 
ГОРНАСТАЙ, рм. Див. Горностай. 
XVI. А Игорь Князь поскочи горнастаемь 

жь тростію и оілнмь гоголемь на воду Сл. 
о п. Иг. 40. 
ГОРНАШЬ; рм,. (?). 
XVI. Яко вежа Давидова шіа твоя... а щи- 

товь висить изь иеє и всякій горнашь моць- 
ннхь П. И. 52. 
ГОРНЕ, присл. Високо, гордо. 
XVI. Ти вірою стоишь, не мисль же горне 

Хр. Фил. Апокр. 1658. 
ГОРНЕЦЬ, рм. (ц. сл. гьриьць); Глиняний 

(череп’яний) посуду щоб варити їжу. 
XV. Єдинь камень много гориьцевь изби- 

ваеть Ип. 736 (1217). 
XVI. Коііовь—горпець мідяний Лекс. 8. 
XVII. Скудель: Глмнаньій збаиь илад гор- 

нець Бер. Лекс. 148.—Гориець кипачій зна¬ 
чить вічное бзское каранье Гал. Кл. Раз. 
478.—Миих... гориець новий покришкою(на- 
крьіль Жив. Св. 261-6.—Штос в горицу ки¬ 
піло Жит. Св. 569.—Аби са люде таїшхь... 

горнцовь и кг/флевь паницкихь смертоиосинхь 
вистерігали Рад. Ог. 5 (1676).—Ознаймг/єть 
писаніе же са скрша в коноб, албо я реку 
в коновь, любь в гориець, албо ю/фель ІЬ,— 
Што^учуєш, держи у собі, як сосуд, Ч)бо- 
люв, вино, или гор’нець, страву добрую. 
Ветх. Сказ. ЗІ—Навари... великий горнець 
каши Крон. Боб. 123. 

XVIII. бщнмдо того и стрилець: коли 
сяду на кухии потрафлю в гориец Вірші воскр. 
213 (1719).—Возим крове тедячой и мяса... 
тое вь гориець вьставити Укр. Госп. ІІор. 74. 
ГОРНИЛО, рн. Горно, піч до випалювання. 
XV. Преподобний отци... искушени бьвьше 

от дьявола яко злато в горнилі Ип. 350 (1147). 
XVIII. Гор’нило, то ест пічь огненную со 

огнем великим Пам. укр. м. І, 253 (Рк. Тесл.). 
ГОРИИЦА, рж. (ст. ц. сл. горьиица). Яшм, 

кімната (спочатку горішній, а там взагалі). 
XVII. Гориица: На гори на будоваиью домь 

Бер. Лекс. ЗО.—А бшо и свічь много в’ гор- 
иици О обр. 87.—Там била зготована гориица 
и трапеза гві 6в. Реш. 188-6,—Филиппь... 
Дха ст: на гориици из иними Апслами взял 
Жит. Св. 477-6. 

XVIII. Стала горіть на полаті кришка 
зь гориицами Літ. Мг. м. 74 (1775). 
ГОРНИЧКА, рж. Здрібн. від «горища». 
XVIII. Над ґанками горничка без дверей 

з окиами сема побитими Арх. Вид. м.; оп. 
Літк. дв. (1767). 
ГОРНОСТАЕВЬІЙ; прикм. від «горностай». 
XVI. И голнє кожушки куииє, гориоста- 

євиє, понеличие и лисие Арх. ЮЗР. І, І, 361 
(1593) 
* ГОРНОСТАЙ, ГОРНОСТАЛЬ; рм. Зоол. 
Мшіеіа ехшіпеа. Хутро зі шкірки цього зві¬ 
ряти., що зимою буває білим з 'чорним хвостом. 

XV. Да бо Ростиславь Стославу соболми 
и горностаями Ип. 504 (1160). 
&XVI. Горностая, лисицу и норицу (про¬ 
давати) по полтретяста Ак. ЮЗР. 1,136 (1552). 
ш XVII. Дароваль Святославу соболи горно¬ 
стай, купи чорний Крон. Соє. 147. 

XVIII. (Кожи) дорогоціннне таковн бьі- 
вають... іменно горностай соболь Клим. Вірші, 
134,—Кунтуш аксамитний, зелений, горно¬ 
стаями подшитий Ди.- Марк. III, 15 (1730).— 
Мантилія сребиая зеленая, опушеная горно- 
сталями Арх. Люб. 25 (1764). 
* ГОРНУТИ, де. Тягнути, привертати, схи¬ 
ляти. 
«-XVII. Не гордость же то... соборами по 
данихь ухваль не пріймовати а подь свою 
ценсуру все горнути Конист. Пал. 692 (1621).— 
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Неслушне бискупь Римскій на едного себе 
все горнете и едного себе виставляєте ІЬ. 721.— 
Святославі поталі кі Курску... людей кь 
себе горінучи Крон. Сов. 118. 

XVIII. А Семиои оусе гор’нуві: аби то не 
погибиувь Іосифі Пам. укр. м. І, 160 (Рк. 
Тесл.). 
ГОРНУТИСЯ, де. (до ного, під кого). Тягну¬ 

тися., схилятися, прихилятися (на чий бік). 
XVI. Не здалося намі сі тихі, которнє ся 

до насі отзнвали и горнули иикого сі поеродку 
себе випихати Хр. Фил. Апокр. 1332. 

XVII. Тіе городи не горнулися до гетмаиа 
БруХовецкого Літ. Сам. 86 (1664).—Чему Іеру- 
салимомі маткою всіхі церквій гордяті, а до 
Риму ся горнуті Літ. Густ. м. 40.—До тебе 
ся вси горнемі зі супликами прозбі иашихі 
Каз. № 3, к. 27.—До вашой велможиости 
велми горнетея (Гукі писар) 9варн. Источн. 
1,32 (1691).—До кого жі маєм горнутися Крон. 
Боб. 211-6,—Григорій... статечности... ужи- 
вал: до старих людей горнучися Жив. Св. 
20-6.—Видим, же до нас не горнетея, але... 
противитея нам моцио Жит. Св. 311-6. 

XVIII. (Козаки) йоді великодержавную... 
руку горнутея Літ. Бел. III, 184. 
ГОРНЬ, рм. Див. Горнило. 
XVII. Гоиічари... от горіиа випаленого на- 

чиия поголовіяу шестеро мают давати до мо¬ 
настиря Гол. П. М. II, 235(Фунд. Четв. 1642). 

XVIII. Рудня... на два горни Он. им. Дан. 
Апост. 74 (1734).—Ковалня сі келією гон¬ 
чарня и гориї Літ. Мг. м. 72 (1736). 
ГОРНЬІЙ, прикм,. 1, Що знаходиться на 

горі, верхній, горішній. 
XV. Григорій же Васильевичь собі горную 

страиоу Перемшпльскоую мьішлдше одержати 
Ип. 789 (1240). 

XVII. До склепу гориійшего ключі у пана 
Андрея Білдаги. До'гориоє світлиці (ключі)... 
пану Миколаєви Арх. ЮЗР. І, XI, 79 (1611). 
—Єсть... в гориихі сторонахі село Жит. 
Св. 22-6. 

XVIII. Жито и ячмінь на горинхь поляхь 
шванкуеть Пр. Госп: 8: 

2. Що знаходиться в середині гори. 
XVIII. Нефта гориая, подобиая діогтю до¬ 

брому Дн. Марк. II, 62 (1726). 
З Високий, чудесний, небесний, райський. 
XVII. Премінивши фрасунокь на горную 

радоет, отложймо от себе гріховную сла- 
дост Прол. 85.—Которьій горньїхі скошто- 
вял, земними лотво згардит Ліств. 27-6. 

Горное сідалище, підвищене сидокення, мі¬ 
сце в церкві за престолом. 

XVII. Мірочникзмі, що каменя до олтара 
на горное сідалище обробляли полі сена 
золотого Літ. Мг. м. 20 (1687). 
ГОРНЯ, рн. Див. Горнец-ь. 
XVIII. Масла горня 1 Реєстрі Сеодосія 1. 
ГОРОБЕЦЬ, рм. Зоол. Птиця Раєаег бо- 

тезіісш. 
XVIII. А оученкв горобец на припічку 

жнива Укр.-Р. Арх. IX, 141. 
Г0Р0ВАТИ, де. Тяжко працювати. 
XVII. А потомі почали жати горовати по 

снегу у стужу Кул. Мат. І, 78 (1601). 
XVIII. З’чого мм ймйємі покярмі и одежу? 

певне то з’того, що працрмі, що горнемі, що 
дбвємі и стараємсА? Сімя Сл. Б. 467 (1772). 
ГОРОВАТЬІЙ, прикм. Що те багато гір, 

горбів. 
XVII. Дорога вибоиста горовата а дла скал 

каменях барзо тісиаА 36. 1693 р. к. 176-6.— 
Містца скалистни, гороватни Крон. Боб. 
170-6. 

XVIII. Не скоро вози наспіли за гороватою 
збиті дорогою Ди. Марк. І, 313 (1725). 
ГОРОДЕЦЬ, рм. Здрібн.від «горо'дт (огород). 
XVIII. Тепері Хс єст оу городци Іосифовом 

Пам. укр. м. II, 228 (Рк. Тесл.). 
ГОРОДККЬ, рм. Мешканець «го’рода»,«горо- 

довикь». 
XVII. Оиіе непріятелі креста Господня взя¬ 

ли человікові шести городикові Ак. ЗР. 
V, 248 (1691). 
ГОРОДИНА, рок. Ярина, їстівні рослини, 

що ростуть на городі. 
XVIII. О городини... бидлі, пашні Стат. 48. 
ГОРОДИТИ, Г0Р0ЖИВАТИ, де. 1. Ставити 

горожу, паркан, пліт. 
XIV. Хто у чюжем иміньи плоти собі го¬ 

родите Ак. ЗР. І, 8 (1347). 
XV. И здавна дей тни люди роботу робли- 

вали... цвинтарі гороживали Ак. ЗР. І, 198 
(1499). 

XVI. Дворі... пустий ветромі горожонь 
Аитир. 929. 

XVII. Сюю граиицу маєт городити Дубо- 
викі ГІрот. Полт. С. II, 289 (1699). 

XVIII. Каждой своєго дому часті городит 
должені, а еслиб не городюн шкоду якова 
сосіду станется платит должені Стат: 194-6:, 

2. Боронити. ^ 
XVII. Сумненя тилко чгстссти нас які мур 

городило Жит. Св. 95. 
ГОРОДИТИСЯ, де. Ставитись робитись 

(про горожу паркан, пліт). 
XVII. Там перетика тая маєт городитися 

Мєлнечєнком Прот. Полт. С. II, 289 (1699).. 
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ГОРОДИЩЕ, рн. Місце, де стояв «го’родь». 
XV. Єже и донні нарічють Дулаици горо- 

діще Києвіць Ип. 8.—Дали есмьі слузі иа- 
шему... наше городище Копьістяо Ак. ІОЗР. 
І, 6 (1408).—И сим листом моимь надаю... 
городища, селища и урочища ЮРГр. № 93 
(1459). 

XVIII. Островь нижей Омелового... а тамь 
же єсть Балка и городище Пропастное Літ. 
Бел. III, 478. 
ГОРОДНИКЬ, рм. Той що закладає, ставить 

городню. 
XIII: А се оурочи городиикоу закладаюче 

городьид кЙна взати, а коичавше ногата 
Р. Правда (ЕЛ 625-6; 
ГОРОДИ ИЦА, рж. Частина городської стіни. 
XV. Римовичи же затворишасА в городі 

и возлізьше на заборолі и тако Б имь соудомь 
летіста дві городници с людми Ип. 647—648 
(1185). 
ГОРОДНИЦСТВО, рн. Уряд «городничого». 
XVI. Дали єсмо ему городиицство замку 

нашого луцкого Ж. Курб. І, 214 (1581). 
XVII. Городиицство Володимерскоє без 

вшелякоє слушное нричиньї залегло Арх. ІОЗР. 
VIII, V, 384 (1613). 
ГОРОДНИЧИЙ, рм. 1. Урядова особа, що 

має вищу владу у городському замку, комен¬ 
дант фортеці. 

XV. И ми ихь пожаловали городничого не- 
надобі намь имь давати Ак. ЗР. І. 79 (1460). 

XVI. Грамота... городничому Меиьскому 
Болчку Шепелевичу Ак. ІОЗР. 1, 48 (1516).— 
Єе милост... рачила взяти судею нана... Ео- 
зинского, г’ородиичого Володимерского АгсЬ. 
8ап§. VI, 23 (1557).—Пан Михайло Козеиский 
Тихновичь подстаростий и городішчий Воло- 
димерский Арх. ЮЗР. VIII, III, 38 11559). 

XVII. Передо мьиою Станиславомь Викгу- 
рою городничимь и иаместьникомь замку Еиєв- 
скбго Гол. П. М. І, 530 (Рутс.—1633).—Свой 
праві я подаровала Лукяну гор'одиичому руд- 
никь, а не чужий Акт. Старод. кн. 66 (1693). 

2. Чернець, що доглядав господарства в ма- 
тетиреьшх маєтках. 

XVIII. Сей запись чинился за відомомь 
отца городничого Рум. Еупч. 104-6. (1701).— 
Отець Шведі Бубновскій бувь и городничій 
Хміловскій Дн. Марк. І, 170' (1724). — 
Городничий Лісиицкий приидя з шинку под- 
пилий і обходч...гіо двору з козачкомь Іваиомь 
Арх. Вид. м. (1750). — Нижайший послуш- 
никь, ярославскій, городничий, монахь Ми- 
саиль ІЬ.; екои. сир. (1759). 

3. Економ панського господарства. 

XVIII. Городничимь устроияемь ЬІестора и 
наказі пунктам ему дадем які и чого смо- 
тріть Дн. Марк. І, 39 (1723). 
ГОРОДНЬІЙ, прикм. 1. Див. Городовий 1. 
XV. И 6ашє мост чресь греблю к воротем 

городньїм Ип. 62 (977). 
2. Що росте на горо'ді. 
XVII. іще нікто обичаю ради хощегь 

прияти (боби), той к томі? приємлеть кміну 
німецкаго да и городняя мяти Рук. № 362 
к. 252. 
ГОРОДНЯ, рж. Прибудова в середині 

стін палісаду, городка або замку чи мосту. 
XIII. А се оурочи городникоу закладаюче 

городьнА кЙіа взати Р: Правда (Е.) 625-6:.—• 
А се мостьиикоу оуроци-.:: аже починить моста 
ветхаго то колико городень починить то взати 
іемоу по купі ГО городнє ІЬ. 625-6—626. 

XVI. И кажеш ихь посилати... городню гли¬ 
ною мазати Ак. ІОЗР. І, 55 (1516).—В замку 
городень... своихь оии не мають Арх. ІОЗР. 
VIII, V, 14 (1536).—Вь томь замку иашомь 
Еієвскомь сорокь городень безь дву знову пе¬ 
реправити и покрити Ак. ЮЗР. 1,115 (1542).— 
Робили на мосту городню Ей. Гродск. Луцк. 
122-6 (1561). 

XVII. А городень вь замку всихь шесть 
десят и одна Арх. ІОЗР. IV, І, 36 (1684). 
ГОРОДОВЩИНА, рж: Податки, що мали 

давати міщани. 
XVI. Городовшчиин на пять літі не да¬ 

вати (місту Луцьку) Арх. ІОЗР. II, 137 
(1528). 
ГОРОДОВЬІЙ, прикм. від «городь» 1. Див. 

Городньїй, городскьій, гродскьш. 
XV. Намістиикь нашь... діло городовое 

росказнваєть ділати нашимь людемь Ак. ЗР. 
І, 79 (1460).—Голосі их до стіні городових 
подхоживаль Чет. 1489 р. к. 41. — Гетмань 
наш... просидь нзсь. абихмо тоть его дворь 
и подворшка его визволили... оть рабош 
городовое Лит. евр. І, 59 (1498). 

XVIЛУ... сітсоге... зіогога Ьогоаомшіа Ьутеїа 
Арх. ЮЗР. VII, І, 138 (1545). - Сознане 
наше на вряде городовом в Луцку волио 
будет кЦязю Дмитру до книг земских... пере¬ 
нести ІЬ. VIII, III, 225 (1570). 

XVII. Искали соломи... чимь би... палити 
огорожу гороховую Ерои. Соє. 274,—Войск» 
городовое... подь Очакові йошедши... посад» 
сожгди Літ. Сам. 291. 

XVIII. Уважаль Хмелиицкий... іжь... при¬ 
будуть на Украйну, то заразь и войска ко- 
зацкого городового к нему примножится, що 
ся и стало Вед. Сказ. ЗО.—Еозакичрезь окопи 
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;.яа городовіе паркани почали дратися Літ. 
'Вед. ІУ, 55 (Пов: 1728): 

Городовьій атамаиь, войско, книги, казань, 
писарь, старшина, урядь тощо. Див. відпо¬ 
відні речітики. 

2. Що мешкає в «го'роди». 
XVII. Бьіль городовьш людей тогда Вели¬ 

кий упадокь Крон. Боб. 878. 
XVIII. Посполство вородовоє... иемалимь 

.гуртом!) кинулося (на козаків) Літ. Вел. 
IV; 55 (Лев. 1728). 
ГОРОДОКЬ рм. 1. Здрібн. від «го'роди. 

.2. Маленька форпіеця. ■ 
XV. И бнша 3 брата... створиша городокь 

Ин. 7. 
XVII. Войска турецкіє... ниже Запорожя 

и Січи городковь два змуровали над Дніп- 
ромь з обохь стороиьШт. Сам. 148 (1679). 

XVIII. Нашь путь в лівую сторону припаль, 
а¥от городковь до Сиказу острову Путн. Ієр. 
4-6. (1704).—Коиецьполский... городок Кодакь 
созидати иачаль Вел. Сказ. 9,—Непріятели... 
міли цале около будоваия городков літо 
тое (пробавити Літ. Вел. II, 491.—Городокь 
Кумтаркали... сидить надь крутою горою, 

•також и оть горь... зь другой сторони зьизду 
до него иемашь... вальвь иемь каменний ве¬ 
личиною в чловіка Дн. Марк. І, 322 (1725). 
ГОРОДСКЬІЙ, пртм. 1. Див. Городовьій 1. 
XVI. ІІочоньши одь гребла дорогою город- 

скою черезь Волотвииу річку Ак. ЮЗР. І, 39 

2. Див. Городовий 2. 
XV. Абьі бояре и міщаие и дворяие город- 

«кіи її все посполство вь згоді межи собою 
били Ак. ЗР. І, 73 (1456). 
ГОРОДЧАНИНЬ, рм. Див. Горожанинь. 
XVII. Такь падь Корсунемь яко' и надь 

тими городчанами,|якіє кь Корсуню прихили¬ 
лися а свою ^присяжную віру... зломали Ак. 
ЗР. V, 153 (І678).—Оньїе... городчань осте¬ 
регли, извіщаючи о вашомь кь иимь приході 
ІЬ. 238 (1690). 
^ ГОРОДЬ, рм. 1. Фортеця, замок. 
'* ХІІЬ Кто коиь.-.: познаеть вь своемь 
городі "своє ємоу лицемь взати Р. Правда 
(К.) 618. —А и своєго города вь чюжю 
землю свода нітоуть ІЬ. 619: 
• XIV. А городовь оу рускои земли новихь 
не ставити... а города не рубити ЮРГр, № З 
(1352).—Коли вси болре и зємланє будуть го- 
родь твердити іЬ. № 10 (1375).—Тогди тій 
люди такожь имають твердити городь Смот- 
ичь Ак. ЗР. І, 21 (1375). 
XV. Оувьі тебе оканьний городе яко по- 

трАсешисА много одіржимь будеши огнемь 
Ип. ЗО (912).—Не оставлю на тнхь городіхь 
ииого воєвод... а иикоторого старьшего по 
собі ЮРГр. № 71 (1434). 

XVI. У томьманастмрнучинили єсьмо городь 
нашь на жадаиьеигумеиаПафиотіясобіислу- 
гамь иашимь на сховане Ак. ЮЗР. І, 40 (1509). 

XVII. Послаль ихь... староста... палити 
городовь, которнє уфундоваини добре для 
оборони зостають Стор. 2 (1683). 

XVIII. А тиє городи поділано для того 
даби ніхто не прошол з Білого моря 
Путн. Ієр. 4-6. (1704).—1712 г., когда 
гетмань Скоропадскій стояль в Кієві и го¬ 
родь і робили, биль я значковимь товари- 
шемь Арх. Сул. 170 (1712).—Збурене Нестер- 
вару и иних городовь Вел. Сказ. 5.—В тую 
пору по обоихь стороиахь Дніпра вся земля 
била малороссіянамь сполиая... покамість 
они... под полки, а в полкахь под сотні, а 
в сотнях под городи... осягли и позаймали 
С. і Р. 4—4-6. 

2. Чимала осада, де була фортеця або замок, 
що мала право саморяду (Магдебурзьке право) 
надане від вищої влади; взагалі місто, містечко. 

XIV. Иже со всею своєю землею и с городи 
вірея будет королеви ЮРГр. № 20 (1388).— 
Казали есмо нашу печать привісити в вашемь 
городі оу Кракові іЬ. № 29 (1394). 

XV. Ярослави... обиступиша городь Воло- 
димерь Ип. 287 (1123).—А чинимн его правьімь 
отчичемь и дідичомь тнмь городумь Цецуию 
и Хмелеву ЮРГр. № 68 (1433).—Даль ми 
городь Козелескь... вь намістиичьство Ак. 
ЗР. І, 61 (1448). —Продали єсьмо мостовое 
Городенское... жидові Городеиской... а тн 
княж1. Александро, ажби еси заказал, абьі 
перевозовь не міли нигді вь городі, іздили 
бьі па мость Лит. евр. 1, 41 Г1486). 

XVII. Позволили братерство и цехь м?&ти 
у городі Ншомь Кролевцу Кн. Цеху Кр. 
З-б. (1662). — Васил Максимеико... з города 
Опошного Ак. Полт. Гор. Ур. 1,151 (1669).— 
Повстанет город на город Єв. Реш. 14.—Прода- 
лисмо... дом паш власний в городі Полтаві 
Прзт. Полт. С. II, 4 (1674). — Подьстушіль 
под Азовь городь турецкий Літ. Сам. 186. 

XVIII. Ромень городь полку лубеиского 
Літ. Вел. II, 22—Кіевь городь и прииалежа- 
щіє кь городу Кіеву вьішепомянутіе городи и 
міста, іЬ. 582. 

3. Збірне. Представники городового уряду. 
XVII. Тимош овьчар зрадил город, два, дии 

мистром толко всого бщ Ак. Полт. Гор. Ур. 
І, 102 (1667). 
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4. Мн. Північна частина лівобічної України, 
«полісся», що звалося так проти південної ча¬ 
шини—толів». 

XVII. (Полковник) з Запорожжя през поля 
дикіє... козака бідного шлеть в городи кому 
иодарокь шлючи Літ. Сам. 4,—Войска которіе 
ишли Дніпромт, водою чолнами, минувши 
городи, не доходячи пороговь старшину... ви¬ 
кололи ІЬ. 8—9. 

XVIII. Ляхове.:. принуждени табором!, ру¬ 
шити оборонною рукою кь Княжиш, Бай¬ 
раками ближачись кь городами Літ. Гр. 44 — 
Хтоби колвект, чи то зь городовь Малоро- 
сийскихь до Січи, чили зь Січи в городи 
міль простовати, тих всіхь аби за сторожу 
Драно Вед. Сказ. ЗО.—Пошолт, Хм. в го¬ 
родні и пришоль подь Корсунь Літ. Черн. 77. 
ГОРО'ДЬ, рм. Див. Огороди. 
XVI. Мг/рава, плац’ порошній травою об¬ 

рослий, четверогран’ньїй, якь бнвають городи 
Зиз. Лекс. 101 (1596).—Хс... млитса вт> го¬ 
роді 6в. Пер. (рк.) 109. 

XVII. У неє... Мартишші... Томаш Алхи- 
мовский мел город нанять 'Гр. Черн. Арх. 
Ком. 86 (1665). — Хутор мой... лежачий за 
городами Прот. Пост. С. II, 16-6 (1675).— 
Корол Двдь, прохожуючисд у своєм городі, 
забмль бнль, што написано Ветх. Сказ. 45. 

XVIII. И ледвом аж на Хомином городі 
дві моркви доставь Укр.-Р. Арх. IX, 68— Аби 
жолніри... в садах и в городах шкоди не чи¬ 
нили Кн. Нос. 51 (1728).—(Хс) войшовь до 
вертогради чмли до города которого имгевь 
звичай входити на молитву Науки парох. 
275 (1794).—За чистку города цехового—1 р. 
Діло Цеху Резн. 13-6. (1800). 
ГОРОДЯНИНЬ, рм. Див. Горожанинь. 
XVIII. О чемь мьі всі городяне... поснла- 

ємь для внчитання до рукь ваших (декрет) Вас. 
36. Мат. Лівоб. Укр. 106 (1723). 
ГОРОЖА, рж. Те, чим огороджено двір, 

оселю. горо’д, тощо; паркан, ліва, тин. 
XVI. Около двора иоколо огородовь горожа 

плоха вься Кн. Гродск. Луцк. 343 (1571). 
XVII. Рибалчині, зять... отобраль не свою 

але пана Колчевского горожу Прот. Спр. Пот. 
144 (1690).—Коло)|яз па улицю оказуючийся... 
який... горожею обнести (треба) Кн. Міск. 
Полт. 43 (1693). 

XVIII. бели кто иміючи сполную горожу 
з’ сосідомь овая горожа обетщала тогда тот 
доїжень городит Стат. 194-6—За работу 
двухь плениць горожи Расх. тетр. Рьібн. 
ц. 14-6 (1795). 
ГОРОЖАНИНЬ, рм. Мешканець«го'рода». 

XV. И реч одинь отрокь азі, могу преити 
(Дніпр) горожани же ради бьівше ркоша от¬ 
року, аще можеши како ити йди Ип. 54 (968). 

XVIII. Поколи горожане иншіє пришли до 
справи и армати на вадь виточувати стали, 
Барановскій топ, з дракгокіею... увалилися вь 
місто Літ. Вел. IV, 15 (Пі в. 1728). 
ГОРОЖЕНЬЕ, щ. Чинність від «городити». 
XIV. Николи ему не упоминаль ся ни одннмь 

словомь о тоє гороженьє Ак. ЗР. І, 9 (1347). 
Г0Р0ЖИВАТИ, де. Див. Городити. 
ГОРОЖИНЬЕ, рм. Див. Горожа. 
XVIII. Не бре кметюмь слобрно... жерди 

...на горожиня безь пйнского доволмшя о 
оу хвщи рубати Урб. 67. 
ГОРОЗДЬ, приа. Див. Гораздь. 
XVIII. Плать... привей кь голові гороздь 

какь можно терпіт Млр. дом. ліч. 29. 
ГОРОЛЕТНЬІЙ, прикм. Що горою біжить 

(летить).- 
XVII. (Бгь) нбо... поукраемвь... світомь: 

горолетннмь світоносним... слнцемь Транкв. 
Зерц. 17. 
ГОРОПАШНЬІЙ, прикм. (пор. пол. Ього- 

разгпік). Бідолашний. 
XVIII. Упливь горопашний да и нас уто¬ 

пив по самьіе уши Разг. Паст. 70. 
ГОРОСКОПУСЬ, рм. (гр. (йроахотос). Ві¬ 

щування про долю людини з положення зір 
т екліптиці під час її народження (у давніх); 
взагалі віщування, вигляди на при,йдуче. 

XVII. На нбі ся знайдуеть Гороскопусь, 
часть нба, которая от всходу през годину до 
гори вьішей поступуєть, а ґдн наступуєть го¬ 
дина иншая, иншьій тежь Гороскопусь насту- 
пуеть Гал. Боги пог. Б. 

Г0Р0ХВИНИ, р. мн. Горохова солома, горо¬ 
ховиння. 

XVIII. Вьшисливь и той в горохвинах спати 
Клим. Прип. 206 —Горохвини вь оцті варить 
Млр. дом. ліч^25. 

Г0Р0Х0ВБІЙ, прикм. від «горохь». 
XVI. Вижу... твоє гороховнє куди Отп. И. 

П. кл. Остр. 1051. 
XVII. Лястзие гороховоє да струче зеле- 

ноє взять поровну. Рук. № 362 к. 251-6. 
XVIII. Взять дві горсти гороховой соломи 

Млр. дом. ліч. 36,—Більш брун’ки, як свігь 
па подобен’ство горохового струча Пам; укр. 
м. II, 69 (Рк. Тесл.). 

Г0Р0Х0ЛИНА, рж. Горохове поле. ^ 
XV. От дуба попрекь ліса прості оу горо- 

холину ЮРГр. № 37 (1404). 
ГОРОХЬ, рм. Бот. Реант ваігган. Бобова 

рослина, насіння її. 

(Історичний словник—XI. 



Горощатнй 578 Горушещннй 

XIII: Вирьникоу взати... горохоу 7 оубо- 
роковь Р. Правда (К.) 616-616-6. 

XVI. Гречки и гороху немного знашедши 
также на реістрь списали Арх. ЮЗР. І, І, 20 
(1570).—Взято... гороху возовь семнадцат греч¬ 
ки кой сорок и пят Акт. кн. № 2046 к. 
588-6 (1572). 

XVII. бдну ниву скопавши посіяли горо¬ 
хом! Жит. Св. 22,—Стнй... куповаль собі 
трохи гороху або бобу ІЬ. 191-6.—Пану Афен- 
дикови гороху полумірокь—1 Арх. ЮЗР. 
І, XI, 407 (1648).—(Сарана) поїш овси, греч¬ 
ки проса, горохи Літ. Полск. 28 (1673). 

XVIII. Які, горохомт, о стішу Кдим. Прип. 
261.—Гороху накосили коням Арх. Вид. м.; 
Екон. сир. 69 (1754).—Сварить горох! Рази, 
марц. 651. 

ГОРОЩАТЬІЙ, прикм. В подобі горошку, і 
горошкуватий: 

XVIII. При сей панагіи ланцужокь сребро- 
позлащенннй горощатнй Кн. ризн. 26-6. 
ГОРСКЬІЙ, прикм. Що на горах, що в горах, 

гірський. 
XVIII. Таких!"же обичаевь суть и протчіе 

татаре горскіе Дні Хан. 28 (1722). 
ГОРСТЬ, рж. 1. Жменя, пригорщ, рут. 
XVII. Все той огорноув! горстю И ВСІХ! 

людей жменею Лік. на оси. ум. 12.—(Люде)... 
горстю, беручи воду як! <рн хлептали Гал. 
Кл. Раз. 357 (1665).— Им! руки уставали 
наветь брони в! горсти не ставало Крон. Воб. 
(др.) 287. 

2. Те, що можна вмістити в жмені. 
XVII. Вдовмца... кормила Прорка Ілію ма¬ 

ючи тшко горсть муки Гал. Кл. Раз. 35 (1665). 
XVIII. Взять от точила от коваля гущи з 

коритця з горсть змішат(ь) з ОЦТОМ! Млр. 
дом. ліч. 7.— До ней|(крови) придати муки 
пшеничной горстей четнри Укр. Госп. Пор. 
60. 

, 3. Пучок колосся, що можна захопити рукою. 
XVII. Рукодть, СНОП!, горсть котора* сер¬ 

пом! бнваєть оуждта Бер. Лекс. 141. 
XVIII. Взять дві горсти горохової! соломи 

Млр. дом. ліч. 36. 
4. Держално. , 
XVII. Горсть чого—рукоятье Синон. сл.-р. 

18. 
5. Невелика кількість. 
XVII. Вась горсту вижу противь таковому 

непріятелеви Крон. Воб. (др.) 279.— Турки 
видячи горсть людей сміле З! ними поткалися 
ІЬ. 283. 
ГОРТАНОБ-БСЕЦЬ , рм. (ц. сл.). Ненажера, 

ласий до їжі. 

XVII. Полизачь мисок, талерові,, горта- 
нобізцець, чревобізсець, ядець, хтивнй, не 
повстдглмвьій збмтнїй м?зр^ перебираючій в’ 
гадіню ласий, которьій так на лакотьі здал’СА, 
же и палці мблиз^єт’ и тарелі... пьлница, 
оутрат’ник, телесннй, роспг/стннй Бер. Лекс. 
69 — 70. — Полизачь таліровь — ласкосердій 
гортанобісець Синон. сл.-р. 65. 
ГОРТАНОБ-БСІ0, рн. (ц. сл.), Ненажертво. 
XVI. Гортаиобме, горла взбішенье; ко¬ 

хав’ есд в’ роскошннх потравах єсть, страст 
абн лакотн все идати хот троха, а подльшь 
потравами в’згоржати Зиз. Лекс: 97. 

XVII. Чревнолаком’ство, гортанобгасїє Бер. 
Лекс. 69. 
ГОРТАНОВСТЕКЬ, рм. Ненажера. 

® XVI і. (Іще єси... гортановстекь Ак. ЮЗР. II, 
220 (И. Виш.). 
ГОРТАНОҐРАТЕЛЬ, рм. Ненажера. 
XVIII. бще єси... гортанокгратель Ак. ЮЗР. 

II, 220 (И. Виш.). “ 
ГОРТАНОМУДРЕЦЬ, рм. Той, що надає ве¬ 

лику вагу їжі. 
XVII. бще єси... гортаномудрець Ак. ЮЗР. 

II, 220 (И Виш.). 
ГОРТАНЬ, рм. 1. Горішня частина горла, 

Ьагіпх; горло. 
XV. И опада ємоу (Владимиру) масо все с 

бородн... и бнс видити гортань Ип. 917 
(1288). 

XVI. Гортань, гор’ло Зиз. Лекс. 97. 
XVII. Гортань: Горло Бер. Лекс. ЗО.— 

Дионесь, Анаксименес повідали дшу бити 
вітрь найпервій... в гортани Крон. Воб. 
177-6. 

XVIII. Мні... дано от! аптеки медикамен- 
товь для питя и полосканя гортани оннми Літ. 
Мг. м. 73 (1745). 

2. (ц. сл.). Голос, що виходить з гортані. 
XVII. Коль слядка гортани моєму словеса 

твоа Рад. Він. 9. 
XVIII. (Чернець) гортаню басість Арх. Сул. 

ц. 122. 
Г0РУХА, р. сп. Горливець, горливиця. 
XVIII. Комарь з дуба звалив ся... почули 

мухи горухи, принесли ему кожухи Пер. Мат. 
І, І, 309 (1718).—Не гріхь би старця чимь з 
катедри пожаловать за труда; єй, єй такого 
горухи, ратая, сихь времень рідко з монаховь 
произискать на Украйні Листи Конт. 16. 
ГОРУШЕЩНЬІЙ, -ШИЧНЬІЙ, -ШИБІ 

-ШЧИНЬІЙ, прикмТДд. сл.). Див. Горчичньш 
XVI. Аще бнсте міли віру яко зерно го¬ 

ру шчино Арх. ЮЗР. І, VIII, в. І, 32 (Полем; 
соч. прот. прот.). 
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XVII. Горг/шно: Горчично Бер. Лекс. ЗО.— 
Зерно горушмчноє малоє значить вірухрстїан- 
скую Гал. Ел. Раз. 15 (1665).—Аще имате 
в'Ьру яко зерно горушно Гад. М. ІІр. 153.— 
Подобно єст парство небесное зерну горг/шичну 
Рад. Ог. 37.—(Онь) Узріл отца своего У ве- 
ликом горшку яко зерно горУшещно кипячого 
36.1693 р. к. 140. 
ГОРЧАКЬ, рм. Бідак. 
XVI. Терег (Ісу ту Ьогсгаку єогок аІЬо ріа- 

Мезіаі сгоіотка... батаіу не щойет Арх. 
ЮЗР. VII, 1,135 (1545). 
ГОРЧАРЧИНЬ, рм. Здрібк. від трчащь. 
XVI. Мне тут... добнваль пань... Пузов- 

ский... с горчарчнкомь, которнй у гончара... 
за товариша мепікаєть Арх. ЮЗР. І, VI, 65 
(1579). 
ГОРЧИКЬ, ріг. Див. Горщикь. 
XVII. От нутрних болдчок пити чернич- 

ник, парити в новом горчику и пити на тщо 
ЦАМ. № 32, к. 114-6. 
ГОРЧИТИ, де. Робитися гірким. 
XVII. Вода... на фикговом дереві осоло- 

жаєть, а на полині горчмть Єв. Вил. 134-6. 
ГОРЧИЦА ,рж.Бот. горчиця Віпаріз: поро¬ 

шок з насіння цієї рослини, що вживається як гір¬ 
кий й гострий присмак; рослини гіркі на смак. 

XVII. Горупгаца: Горчица Бер. Лекс. ЗО.— 
То бьшает оу Жидов, которнм оуставлено з’ 
баранкомь и опрісноками и горчмцами Пасхи 
евдто обходити Кн. о Вірі, 277— Оуживан’е 
прикрнхьз’ желт*нмцею и горчмцами з’міша- 
нихь мпргаснокивь Тит.276 (П. Мог. 1632) -О- 
меон... колбасу несльв однойруці а в другой 
горчицуЖит. Св. 550-6,—Горчица черная, сімя 
ея... стомаху... полізно Рук. № 362 к. 259.— 
Горчица надще ердце память наводить ЇЬ. 

XVIII. Змішати... соли, товченой горчиці 
и улить в горло Млр. дом. ліч. 20,—Взять 
бобковь лотовь 16, горчици лоть Рази, марц.638. 
ГОРЧИЧНЬІЙ, пртм. від «горчица». гор- 
ичний. 
XVI. Вуглиста вьшисоуеть... о зерноу 

горьчичномь 6в. Пер. (рк.) 139: 
XVII. Горчичноє сімя тодченоє... подо- 

баєт прияти тимь, кой обдержани водото- 
чивою немощию Рук: № 362 к. 259.—Сокь 
горчичной... белмо изгонить ІЬ. 

XVIII. Горчичноє насіня з сокомь угор- 
ковим пити Млр. дом. ліч. 5. —Горілкою 
горничною такьже (мазать) ІЬ. 9.—Сокь гор- 
чичной пушень вь око білмо сгонить іЬ. 29. 
ГОРЧОКЬ, рм. Див. Горщонь. 
XVIII. Возми горща... одмірь девять ло- 

жокь води в’ той горчокь Собр. Приц. 203. 

ГОРШЕ, присл. вищ. ступня від «горкт, 
гірше. 

XVII. (Козаки) такь шкоду содомию чи¬ 
нили горше злнхь неприятелей Кул. Мат. І, 
77 (1601).—Недосить, що по дереві хробацтва 
бшга, але єще горше, що посіяно, то и тоє 
повідають вь земли якїєсь робаки Літ. Льв. 
260.—И бУдет прелест послідняа горше пер- 
шои 6в. Реш. 44.—Што дале, то горше на нас 
разом' са збираєгь гнідбжій Ветх. Сказ. 57. 

XVIII. А юни юкрУтннє єще гор’ше сд на 
Ішсифа лютдт Пам. укр. м. 1,159 (Рк.Тесл.).— 
Пань Гетмань за болізнію що разь горше ши- 
рачоюся не бнль Діар. Хан. 72. 

Г0РШИЙ, пртм. вищ. ступ, від «гортй», 
гірший. 

XV. Паче на горшеє зло подвигошас Ип. 
510 (1161). 

XVII. Ставлю собі спросност того гріху 
перед очи: ижь ся не тилко Господь Еогь 
ним бридит, але теж и люде найгорпііє Рук. 
А1» 0; 4° 86, к. 65.—бзавель жона єго (царя) 
горшая нижли сам цар Жит. Св. 544.—Горшїи 
тедьі сут жидм ю бестій нерозумних Гал.Кл. 
Раз. І, 78—Неуважний люде... скоро по ис- 
повіди опат до перших и горших... гріхов 
ворочаютея ЦАМ № 608, к. 6-6.—Діти... єще 
били далеко горілими Крон. Воб. 7. 

XVIII. Єще горшую стали забирати тривогу 
и страть (поляки) Літ. Вел. IV, 13 (ІІов; 1728); 
ГОРШИТИ, де. (пол. цогаус). Спокушати, по-, 

пазувати дорогу до злого, давати лихий приклад, 
XVII. Млодзь розного стану людий наукою 

блудною горшити и заражати... допустиль 
Арх. ЮЗР. І, VI, 795 (1644). 

XVIII. Аби людей своимь житіємь злммь 
не горшиль (ієрей) Собр. Прип. 57.—Вистері- 
гайтесд... овихь горшащьгхь піснєй, негодм- 
внхь жартовь Науки парох. 43—Родичі... 
злости з’ нихь (дітей) невикорендли овшемь 
злмми своими поступками горшмли іЬ. 196. 
ГОРШИТИСЯ, де. 1. Псуватися, деморалі¬ 

зуватися; спокушатися. 
XVI. Такь ижь ихь (понов) прикладомь и 

иньїє... люде горпшться мусять Арх. ЮЗР. І, 
1,117-118 (1582). 

XVII. Опихомь тмжь и фортУною юннхь не 
горшисд Тит. 35 (Кн. о Вірі).—Ижь туркове- 
обладають Греками... горшитися тимь пра¬ 
вовірний не мають Копист. Пал. 825. —. 
Алсліове Петрь, Іакмвь, Коань и відаючи не 
горпшисд маками и емртїю Хвою Гал. М. 
Пр. 265-6. 

2. (зь кого, зь чого), бути незадоволеним, 
мати за зле, обурюватись. 
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XVII. Жидм не мог?/ть благословенними на¬ 
зватись, бо они соблазндлис.д, горшмлисд з 
Ха Гал. Кл. Раз. 40 (1665).—Іов... не гор- 
шился з того, ижь се злим добре ВОДІМО на 
світі Жив. Св. 181.— З хотячой бити при¬ 
годи не горшітеся Жит. Св. 497-6. — Ішвь 
за тоєю причиною абнся з него не горшили... 
^каз^ет свою невмн’ность Кн. Рож. 91-6. 

XVIII. Старовічная єсть Церемонія, аби 
Ієрей вливаль трохе води теплня до Келиха,., 
але жес’ того любо не потребне, бо тая Вода 
значить раждеженіє Дха Стаго, горшйтся Рим- 
ляне, можеть тую Церемонію Ієрей опустити 
Собр. Прип. 20. 
ГОРШОКЬ, зїм. Див. Горщикь. 
XVI. Коновь—горшокь мідяний Лекс. 8. 
ГОРШОСТЬ, рж. Лихий приклад, зіпсуття. 
XVII. Што день за кождою оказією вь гор- 

шость поступовати не будеть Копист. Пал. 758. 
ГОРШЬ, присл. Див. Горше. 
XVII. Имь тоє добродійство горшь рани 

Дм. Рост. 52. 
XVIII. От невидммаго (врага) крстомь обо¬ 

ронить: а от видммаго горіпь ничммь не от- 
молиш Клим. Вірші, 13.—Люті сироті боро¬ 
датому, а голомизому и горшь Клим. Прип. 
224. 
ГОРЩА, рн. Невеличкий горщик. 
XVIII. (Дяк) біжит з губою як с холявою 

до горщати Укр.-Р. Арх." ҐХ, 51.—Возми гор¬ 
ща... одмірь девять ложокь води в’ той горчокь 
Собр. Прип. 203. 
ГОРЩИКЬ, рм. Череп’яне або металеве на¬ 

чиння варити страву або держати в нім що. 
XVII. Нашли вь ней горщикь ни щимь Сб. 

Літ. 85 (Кієв. Літ. 1617).—Украл... горщик 
меду патоки Ак. Полт. Гор. Ур. II, 90 (1667). 

XVIII. Горщиковь мідних три РКПЛ. 53 
(1739).—У маленькому горщику оттопить цит- 
вару Млр. дом. ліч. 45. 
ГОРЩИСКО, рн. Згруб. ф. від трщикг». 
XVIII. Ншции наші... го(р)щи(с)ко кваші 

вине(с)ши, та квашею очи є(й) залляли Вірші 
Різдв. 127. 
ГОРЩИЧОКЬ , рм. Здрібн. ф. від «горщиш. 
XVIII. Зіля... вложить в малій горщичокь 

Млр. дом. ліч. 38: 
ГОРЩОКЬ, рм. Див. Горщикь. 
XVI. Тридцять снровь, два горщки масла 

Арх. ЮЗР. І, І, 34 (1571). 
XVII. бдинь камень можеть много горш- 

ковь побити Крон. Сов. 221. —Ганнибал... 
казаль жолніром своим як наиболше оужов 
наймати и в горщки глендніи по одному оужу 
класти 36. 1693 р. к. 174-6. — Людиє... зби¬ 

рали єі (манну)... и варили в горшкахь Крон. 
Боб. 54.—Горшки в печі з стравою поворочано 
Прот, Полт. С. І, 226-6. (1700). 

XVIII. Знаєт що в людей в горшкахь кипит 
Клим; Прип. 216. — Корчик малий, горщок 
мідний Реєстрь 1-6.— Муки тоі з горщка 
не вибереш 6в. Реш. 336-6. (1710).—Горшков 
двісті Кн. Міск. Полт. 231-6(1727).—Горщокь 
на ладань мідній 1 РКПЛ. 53 (1739). 

— скинути, відтягувати кров поміччю горщика 
(лікування). 

XVIII. Коропчиха сказивала, що єй Марій 
горщокь надобно скинути Прот! Полт. С. IV, 
237-6. (1757). 
ГОРЩОЧИКЬ, рм. Здрібн. від трщош. 
XVIII. Горщочикь серебраний сь кришкою 

Аих. Сул. 237 (1758). 
ГОРЩУТКО, рн. Здрібн. петл. від «горщак 
XVII. Поїш приходили ид гор’щуткумь и 

до котлувь мідднихь, коли варили мдсо Ветх. 
Сказ. 43. 
ГОРЬІЗОНТЬ, рм. Див. Горизонть. 
XVII. Мсць идучм през’ горнзонт|промендми 

свомми тдгнеть води за собою Транкв. Зерц. 
16. 
ГОРЬСТЬ, рж. Див. Горсти 1. 
XV. Оберете по горьсти овса Ип. 113 

(997). 
ГОРЬ, присл. (ц. сл. горі). 1. Па горі. 
XV. Исхитриль Издславь лодьи дивно біша, 

бо в нихь гребци невидимо... бдхуть, бо лодьи 
покрити досками и борци стояще горі вь бро- 
ндхь и стріляюще Ии. 423 (1151). 

2. Угору (річкою). 
XIV. А ко млину границд горі смотричемь 

до млину ІОРГр. № 10 (1375). 
XV. А Издславь поиде своїми полки горі 

на броди Ип. 448 (1152).—А от дблони доли¬ 
ною... оу бьістрицю а горі рікою до оустьд 
туричен ЮРГр. № 37 (1404). 

XVII. Станули... зь вишшихь містць горі 
Дніпра, а зь низшого внизь Дніпра Ак. ЗР. 
V, 148 (1678).—Продали... січ горі за кри¬ 
тою стінькою Прот. Полт. С. II, 68 (1680).— 
Бруховецкій... уступали оборонною рукою 
горі Дніпра до самого Канева Літ. Сам. 
85-86. 

XVIII. Ієрдан там так’ же скочила швидко 
назад горі Пам. укр. м. II, 181 (Рк. Тесл.). 

3. До гори, у гору. 
XV. (Границя) ® камени горн по долгжек 

должком горі по Ловковскую дорогу ЮРГр. • 
№ 91 (1458). 

XVII. Горі позрищ, увидиш судію Хрста 
Ветх. Сказ. 34. 
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XVIII. Посмотрьіг горі деревом и увиділа 
на том дереві гніздо потячоє Пам. укр. м. 
II, 67 (Рк. Тесл.).—Носив еі (одежу) на собі 
горі шер’стю іЬ. 108 (Рк. Тесл.).—Не рас-пи- 
найте мене горі головою яко Пана моего Христа 
але горі ногами ма распніте іЬ. III, 26 
(Рк. Тесл.). 
ГОРБВЗНОСНЬІЙ, прикм. (ц. сл. горівьз- 

носньїй). Див. Горіноскьій. 
XVII. Двдь... в (ралмі... назнвйєть тую 

офіру Анафорою горйвьзносною Кн. о Вірі, 
266. 
ГОРБВКА, рж. Див. Горілна. 
XVIII. Проходімся... на господу, тамже нз 

собою при горівці учинимо згоду Укр.-Р. Арх. 
IX, 48. ^ 
ГОРБЙ, присл. вищ. ступ, від «горко», гірш. 
XVI. Ширить зарйза в’ костелі бжом’ а им 

дйлєй тьім горій Отп. кл. Остр. И. П. 426. 
XVII. Оть пса бридкого горій житя спра- 

вовала до.броволне (душа) о пекло сама ся ста- 
рала Суд Бож. 296. 
ГОРБЛ НА, рж. Спиртвий напій, що курять 

зі збіжжя або картоплі горілка. 
XVII. Сам себе члкь... трунком, горілкою... 

забиваєт 6в. Репі.96-б.—Наш брать... криль... 
ґйрцовь два горшки Ен. Цеху Ер. 6 (1678).— 
При роботіТяковой книги пиво и горілка ма- 
єть бмти оть єго милости на товариство поз- 
волена Черн. Тип. 575 (1679).—Іван... в том 
хуторі міет горілку робити Прот. Полт. С. 
II 100 (1682). 

XVIII. (Вірш) (гі кЙПЦЙХЬ... год^ в’ вино 
(сирічь в горілкф лиющих Елим. Вірші, 
16.—Гой, гой, ти ж Гаврилку, пий горілку 
Укр.-Р. Арх. IX, 58.—Жеби жаден, козаки... 
куреня горілок! и сиченя медовь... зажи¬ 
вали волне и спокойпе Літ. Бел. II, 228.— 
Хмелницкій... горілку вареную пугаромь 
пючи (жоні) табаку терти казали іЬ. IV, 
37 (Пов. 1728).—Варити... ви вині француз- 
комь или в горілці моцной Укр. Госп. 
Пор. 59. 
ГОРБЛОЧКА, рж. Здрібн. від «горшка». 
XVIII. Тілко частуй, ажь поки горілрчки 

стане Пер. Мат. III, II, 167. 
ГОРБЛОЧНЬІЙ, прикм. Див. Горіпчаньїй. 
XVIII. Принято от шафара горілочного... 

горілочних денег рублей двадцять сімь Кн. 
Ир. 2 (1752). 
ГОРБЛЧАНИКБ, рм. Винник, той, що ку¬ 

рить горілку. 
XVIII. О винниках їли о винокурахь, або 

теж о горілчаникахь, що горілки робят у вин- 
иицах Елим. Вірші, 111. 

ГОРБЛЧАНЬІЙ, ГОРБЛЬЧАНЬІЙ, прикм. 
Що платиться за горілку зроблено з горілки, 
вживається на горілку, горілчаний. 

XVI. Мають... капьщизну горілчаную... дер¬ 
жати Ак. ЮЗР. II, 186 (1589). 

XVII. Назар мает нам дати и даст овец 
тридцетеро... казан горілчаний Ак. Полт. Гор. 
Ур. 1,122 (1667). — Шинковь горілчаннхь 
держати поперестали Ак. ЗР. V, 181 (1684).— 
(Ничипори) потвариль били злодіями за пок¬ 
радене казановь горілчаних Ен. Міск. Полт. 
29 (1693). 

XVIII. Ріка горільчаная черезь ринокь 
течеть Вірші Різдв. 131.— Еазань горілча¬ 
ний безь труб Вит. Млр. Обст. 345 (1719).— 
О продажі вишень горілчаннхь відра по грив¬ 
ні Дн. Марк. II, 140 (1727).—Чаронь горіль- 
чаннхь—12 іЬ. IV, 254. 
ГОРБЛЧОНЬІЙ, прикм. Див. Горілчаний. 
XVIII. Принято от шафара горілчоного... 

горілчоньїх денегь рублей десять Ен. Пр. З 
(1752). 
ГОРБЛЬІЙ, прикм. Що горів. 
XVII. Муки житной повь діжци горілой 

Ак. Полт. Гор. Ур. І, 132 (1668). 
XVIII. Вь склепу смести горілую вапну и 

залить внов вапною Арх. Вид. м. (1760). 
Горілоє вино. Див. Горілка. 
XVI. Зь вина горілого плати даемь Ак. ЗР. 

II, 91 (1511).—Шшікованьє вина горілого Ак. 
ЮЗР. II, 127 (1514). 

Горілое срібро, старе, уживане срібло. 
XVIII. Срібра горілого ламаного гривень 

пять Літ. Бел. IV, 113 (Реєстри Пал. 1704). 
ГОРБНОЖЬ, присл. (ц. сл. горіножь). До¬ 

гори ногами, гдрініж. 
XVII. Петра...прибитого на крсті горінож... 

завісили 6в. Реш. 397-6. , 
ГОРБНОСНЬІЙ, прикм. Що підноситься до¬ 

гори. 
XVII. Світи... єстество легьйоє, просві¬ 

тительнеє горіносноє, скороходноє Транкв. 
Зерц. 10.—Анйфора, по Славенску вьзнопіеніє 
или горіносноє Ен. о Вірі, 266. 

ГОРБТИ, де. 1. Нищитися вогнем, горіти. 
XV. На нд же (на Содоми и Гоморь) пусти 

Би камінь є горущее Ип. 73 (986).—И видніла 
аже села гордть, а дахові воюють іЬ. 865 
(1268). 

XVII. Еарбркулюс ммен’ дорогий на кш¬ 
талт суглА гордчог Бер. Лекс. 231—Прито¬ 
чилась справа... яки місто наше горіло Ак. 
Бор. 79 (1669).—Ставши на царскихь вратахь 
священники... крикнеть на народь:_«про Боги 
церковь горить!» Літ. Сам. 43. 
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XVIII. Якь мокроє горить, так не хутко 
робит Клим. Прип. 260.—Обично бо єсть сирому 
при сухом. горіти Бел. Сказ. 32.—При мні 
Зінковь горіль, але скоро угасили Дн. Марк. 
III, 138 (1731). 

2. Світитися. 
XVII. Люд жидовскій хотдчм приступити 

кь горі огнемь гордщой Транкв. Зерц. АВ— 
Лямпьі горячій передь ними (Петром і Павлом) 
Коїтист. Пал. 700.—Боязливими мовить боже¬ 
ственній апостоль Іоань вь Алокалипсисі 
своємь и невірними и сквернимь и убійцом 
и вшетеченство полнячимь и чари ЧЇЇНЯЧИМЬ 
и балвохвалдомь и ьзімь лжиеьшь, часть имь 
вь єзері горіючомь огнемь и сіркою ІЬ. 828.— 
В печи огон горіль Ак. Полт. Гор. Ур. І, 
82 (1666).—Рекль господь моисеови: лрикажи 
смномь Іилским нести олій... аби в лампі 
горіль Літ. Рук. 36. 

XVIII. Знайшол там дсност’* невимовную, 
але там не горіло нічого Пам. укр. м. І, 248 
(Рк. Тесл.).—Строили вь такомь разстояніи, 
чтобь єдень маякь одь другого горячий бьіль 
видень Дн. Гетм. Канц. ЗО (1723). 

3. Дуже бажати, прагнути. 
XVIII. Душа горить, сердце болить Пер. 

Укр. Лир. 14. 
ГОРБХЬ, рм. Див. Оріхь. 
XVIII. бще в лісі на горісі Тих. №11, 

к. 10. 
ГОРВШНИЙ, прикм. 1. Що на горі. 
XVIII. Ракеть низовьіхь и горішнихь ки¬ 

дано премного Діар. Хан. 25.—Будка... остав¬ 
ляючи горішнюю пасіку... Матвію Ен. Міск. 
Полт. 258-6 (1731). 

2. Що вгору річкою. 
XVII. Займаня прорви в’ горішнихь мльї- 

нахь Мат. Ист. ЮР. 7 (1671). 
XVIII. Містце млиновоє в горішніх мли- 

нов будучоє Кн. Міск. Полт. 201 (1716).— 
Рьібніє ловлі степь и байраки... горішніє ІЬ. 
289-6. (1727). 

Див. Горишньїй. 
ГОРЬЩЕ, рн. Місце поміж стелею і дахом 

будиит. 
XVII. Петра... поймано на горіщу Прот. 

Полт. С. І, 45-6 (1688). 
Г0РЮХА, рж. Див. Горуха. 
XVIII. Слітались мухи - горюхи, славньїє 

громотухи Пер. Мат. І, І, 310. 
ГОРЮЧИЙ, прикм. Палючий, пекучий. 
XVII. Ям пустил вітрь горючий Каз. № 32 

к. 115-6. 
ГОРЮЧКА, рж. Див. Гарачна 1, Горян¬ 

ка 1. 

XVII. На люди били... хоробн великиє, го- 
рючки, бегунки Еул. Мат. І, 80 (1602). 
ГОРЯЧЕ, ГОРЯЧО, присл. 1. Душно, 

шкмрт, палюче, гаряче. 
XVII. Аврелиян росказал печь горяче вели¬ 

ким огнем упалит Жив. Св, 82. 
XVIII. Біда Украйні, и оттоль горяче и 

отсель боляче Літ. Бел. III, 138. 
2. Сильно, у великій мірі, щиро. 
XVI. (Христос) зябнуль, прагнуль, лакнул, 

терпіль горячо, кривди з’носил Рук. Муз. 
№ 513, к. 57. 

XVII. Іоан... боязнь Божую міл в срдцу 
барзо горячо 6в. Реш. 222-6.—Горячо прошу 
Ак. ЗР. V, 142 (1677). — Вчора о прибитью 
горячо писалося до вашей милости іЬ. 161 (1680). 
—Дві особі каждая... в манастьіру своєм... 
обоє горячо в службі Еожой и ЇІречистой 
матки єг0 тривали Рук. № 0. 4° 86, к. 54-6. 

XVIII. Станем о тоє зо всімь войскомь... 
горячо просити и аппеліовати Бел. Сказ. 19.— 
Листь свой посилаю и горячо пишу Літ. Вед. 
IV, 275 (Діяв. 0к.). 
ГОРЯ ЧЕСТЬ рж. 1. Пал, спека. 
XVI. Понесьшим ТАГОТОУ дне и гордчесть 

Єв. Пер. (рк.) 86-6. 
XVII. Оі горячести аж шкура ему полупи¬ 

лася Жит. Св. 237.—бслм трафить воді про¬ 
ходь, блмзко вул’кана и каменїА распаленого 
тогда зогріваєте^ вода, из горачєстю виходить 
Транкв. Зерц. 13.—Солнце стане палити горя- 
честю своєю Транкв. П. Мн. 173. 

XVIII. Слнце горячестїю своєю пригрі- 
ваєт Пам. укр. м. II, 153 (Рк. Тесл.). — 
Тодьі (слнце) горячестю своєю вес світ випа¬ 
лило Ал. Тині. 88.—Вь тамопшихь сторонахь 
дожчовь барзо рідко, а горячести преведикіє 
Дн. Хан. 27 (1722).—Умислихь боліє піество- 
вати нощію нежели' днемь горячести ради 
солиечной Гр. Варск. 1,110. 

2. Палке, щире бажання, прагнення. 
XVII. Той палець которїй юнь з’ юсобнои 

гордчести ердца з’ таємного юб’явленд ютдл, 
чудовне єм$ єго злічил (святий) Пам. укр. м. 
III, 202 (Перем. ІІр.). 

XVIII. Дла того и . мн зь найболшою 
гордчестію кь нему (Христу)... приступати 
повмннисмо Науки парох. 202 (1794). 
ГОРЯЧИЙ, ҐОРЯЧЬ, прикм. 1. Душний, 

шкварний, пекучий, палючий, гарячий. 
XVI. Простре горячюю свою лучю на ладі 

вои Сл. о п. Иг. (Пер.) 125. 
XVII. Борнеє же місто єго (воздуха) горднеє 

бар’зо Транкв. Зерц. 11. —Слнце... воздухь 
ш земл/6 творить ні змен барзо и ні гордчь 
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ІЬ.—1ЖелйЗО... СТЙНЄТИ гордчоє И ЯСНОЄ яки 
огонь Гал. Ел. Раз. 236 (1665).—Скрі/ха єст... 
болесть умислу... жадної потахи не прийма¬ 
ючи... а потіхи божественной... яко дня горя¬ 
чого води холодноі ожидаючи Ліств. 22. 

XVIII. Прагненє под час горячих дней... 
причинялося имн (козакам) Літ. Бел. IV, 
56 (Пов. 1728). — Резолюцію получилемь лі¬ 
чить руку тручи горячими спіриту соми Дн. 
Марк. II, 267.—Тоє же делать, когда человікь 
хорь розгоритця то до горячого тіла прикла¬ 
дать Млр. дом. ліч. 46. 

Горячеє право, право позивати, коли зло¬ 
чинця піймано під час злочину. 

XVI. В ннихн всихь речахи кромн права 
горячого и иного злочинства сами не судили 
Гр. кя. Лит. 111 (1567). 

XVIII. Ви делі заключающемп горячоє пра¬ 
во судія зараз судити должень, но в друшхн 
спішит не обязани Стат. 1. 
Горячими пьітощ», розшукування, пере¬ 

слідування злодія зараз після крадіжки. 
XV. Поидети к[то] за своіми злодієми го¬ 

рючим питом... тогдьі право ему маєт[н бити] 
ЮРГр. № 73 (1435). 
Горячий трунокн. Див. Гарячий трунокь. 
Горячий учинони, вчинок, виявлений під тс 
ого діяння. 
XVII. Дейнеченко не на злочинстві бил 

пойманний и не при лиці и... яко то не єст' 
горячий вчинок <й що би йшло таковим 
« горло Прот. Полт. С. II, 257-6. (1694).— 
Веліли суди его Тпмка, яко на горячоми 
вчинку з’иманого... пред собою поставити 
ІЬ. І, 227 (1700). 

XVIII. Апелляція не идеть... на горячоми 
учинку из лицемь поиманному С. і Р. 26. 
Горячий часи. Див. Гарячий часи. 
2. Щирий, палкий, прагнучий. 
XVII. Ижбн вас ненайшов ден той шзяблнх 

ті коло дші своєй недбальїх, але тепльїх 
на млтві и в боязні Бжои при добрьіх 
учинках горячих 6в. Реш. 14. — Агглн... 
сотворенн... зи волею до Ба горячею ІЬ. 
287-6. —■Горлчїи в духу законники прагнут 
цвичитисд в тьіх цнотах Домецк. 24. — 
Еиршль... часто... науку горячую до людей 
чинили* Жит. Св. 405. — (Михаил и Оеофил) 
тогожь образоборского шаленства єще гордчпіи- 
ми наслідовцами били 6в. Вил. 39-6.;—0 обр. 
33,—Правдивоі и. горячой покутьі напевній- 
шими єсть доводом непамятозлобіє Ліств. 22-6. 

XVIII. Дорошенко... чрези Гоголя ви Ца- 
ригради горячими прошенієми подвигнули 
повторне солтана Туреного Літ. Гр. 215.— 

Учинили король ординанць свой горячий 
до Монтикукулй Бел. Сказ. 192. 
ГОРЯЧКА, рж. 1. Усяка хвороба, що вияв¬ 

ляється великим підвищенням тепла в тілі. 
XVII. (Стнй) великою немочу знятьій в го- 

рячці... приведений бнд на суд Бжий Жит. 
Св. 433-6.—Я зи школи занйсн... хоробу го¬ 
рянку и всі хоргали ви дому Літ. Льв. 239.— 
Ми оумираємо доткненни хоробами яко 
то гордяками фебрами Рад. Ог. 373 (1676).— 
Іоани... горянкою будучи страшений Крон. 
Воб. 305. 

XVIII. На голову болящую и горянку: воду 
кроякову прикладать до пулеовь Млр. дом. 
ліч. 4.—З’ великого жалю в’ гордяку оупа- 
лем Пам. укр. м. III. 115 (Перем. Пр.). 

'{/■ . і Див. Горачка. 
2. Див. Горячесть 1. ■ 
XVII. Внутрности будет горянка пекти Діал. 

о см. 267 (1629). 
ГОРЯЧНОСТЬ, рж. 1. Див. Горячесть'1. 
XVIII. Поди часи горячности люде уми¬ 

рають Дн. Марк. І, 244. 
2. Див. Горячесть 2. 
XVII. Горячность духа великую ви собі 

побужаймо Льв. Ставр. 64 (1618). 
ГОРЯЧОСТЬ, рж. 1. Див. Горячесть‘1. 
XVII. Вари: Зной. гордчосг едпчнаа Бер. 

Лекс. 12.—Гнши-подобениогню в’ жєлгазі рос- 
паленомь, бо гордчост’ єго в’ ніом’ долго єсть 
іЬ. 209. — Горячость слонечная — жари, пеки 
Синон. сл.-р. 17. — Видами Слнце, котороє 
великую гордчость чинить Ен. о Вірі, 2.— 
В небесних палацах... немаш горячости и 
зноєвн 6в. Реш. 205.—Танефи над морем пол- 
ночннмь жнвут тне мають уши таки великиє 
же в горячость солнца ввесь ними закриетея 
Крон. Воб. (коп.) 11. 

XVIII. Пекельнад горячост в женскомь тіли 
Елим. Вірші, 68.—Зверху оти солнца горячость 
Пелгр. Ип. Виш. 39,—О той землі горячостех 
нихто не может повідати, тьілко котриє сут в 
пеклі Пам. укр. м. IV, 27 (Сок. Рк.). 

2. Див. Горячесть 2. 
XVII. Прагну зь горячостю тами завше 

попивати Діад. Волк. 69 (1631). — Просими 
справи ердца гордчость в’ Патроні Тит. 299 
Ег/ар. 1632). — Кто зась з’ найменшою ерца 
гордчестю бї/дет Бгу служити Рад. Ог. 568. 

VГОСПИТАЛЬ, рм. (фр. Ьорііаі). Готель, 
місце, де стають приїжджі, подорожні. 
Див. Господа 2. 
XVIII. Достигохн яко по первой години ви 

нощь ки госпиталю Ос з. Тгіпііа, то єсть кь го- 
стиници святой Троици Гр. Варск. І, 97. 
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1. ГОСПОДА', рж. Збірне: Старші, зеерж- [ 
пість. 

XIII. А вьі господо и братья и отци исправле- ! 
ваюче чьтіте Св. и Зам. XII, 375. 

XV. Иміяхоу бо лесть во срдці своемь, яко 
предати хотдхоу гсдоу свою и граді. Ип. 718 
(1202).—А при том бнд оді. нашь Никола ар- 
химандрить печерскни... и иннхь гсдн наше! 
старцеві, много ЮРГр. ,№ 83 (1446). 

XVI. 0 здоровьи вапює милосте госцодьі 
моєї старшої; радь кождого часу слншати 
Ак. ЗР. II, 118 (1515). 

II. ГОСПО'ДА, рж. 1. Дім, хат, будинок, по¬ 
мешкання. 

XIII. Оже закоупь біжить ® гсдн то юбідь 
идеть Р. Правда (К.) 620-6. 

XV. Утрактованньш посли отпроважено до 
господь ихь Ак. ЮЗР. II, 111 (1494). 

XVI. Приехавши мод го и кгвалтомь на 
господу мою, коморн поодбивали Кн. Гро дек. 
Луцк. 159 (1562). — Рсистрь всихь... речей... 
в місте, в господахь и по дворахь Арх. ЮЗР. 
1, 1,11 (1565).—Аби до господи своее доехавши 
возники мои... до мене отослала Ж. Еурб. І, 
137 (1578).—Пановепослове... пришли до ихь 
милосте тамь же вь господе пана воєводи 
києвского Берест, соб. 194. 

XVII. Члвкь оучтивьій и поважний бридк- 
тсд нечистою господою Рад. Ог. 883 (1676). 
—Той плець... од судейское господи лежит 
(неподалеці) Прот. Полт. С- II, 134 (1686).— 
Грицай тогдиж зо мною идучи повернувь до 
своей господи Кн. Міск. Полт. 15 (1692).— 
Авраам... просиль ихь до господи своей Крон. 
Боб. 16.—Старшина татарская у господі 
боронилась Літ. Сам. 121.—Я іди здалека того 
непріятеля побачу... двери душевнні... зами¬ 
каю, а... голосом взиваю: не приступу!...: 
.замкнена господа Рук. № 0. 4° 86 к. 65. 

XVIII. бвстафий... просиль ихь (слуг) до 
господи своей Єв. Реш. 345 (1710).—Гріцко... 
опознавши же его тот конь... взяль... з собою 
до господи (коня) Кн. Нос. 65-6.—На господу 
кь Сго Панскои Велможности приходили... 
воєвода... С. Журн. Дав. Апост. 2.—Живучи 
шь онь (ієромонах) со всіми било сорится да 
волочитея било... негазь его по господами ло¬ 
вили Листи Конт. 21. 

2. Готель, заїзд, заїжджий двір, взагалі тим¬ 
часове помешкання. 

XVI. Послаль вістним*.. аби емоу господоу 
наготовали [абоподеоса] бв.Пер.46—Вьтомь 
дому ихь братскомь никому господа не маєть 
бити давана, а ни записнвана Ак. ЗР. IV, 24 
(1589). — Князь виіздиль оть Острога на 

иншую сторону и приєхаль до господи шукати 
пана Красовского Арх. ЮЗР. І, X, 115 
(1596). 

XVII. Виталница: Господа, дом’ гостинний 
Бер. Лекс. 14,—И слугами своимь отдал и до 
господи отпровадити казали (возного) Арх. 
ЮЗР. VIII, III, 549(1618).—Марія и Іосиф... 
не найшли собі нігде в дому господи бв. 
Реш. 432-6.—Пришедши Симонь до двора... 
Маркели где ст. Петри жили або господі 
міль Жит. Св. 466. — Лвица... господи нам 
уступила Жив. Св. 127-6. — Григорий... 
застрітившися из єдним мешчанином просил 
его аби ему где господу добрую нараиль 
36. 1693 р. к. 128-6,—Москва... увойшла 
уся у город Ніжииь и стала по господахь 
Літ. Сам 73—74. 

XVIII. А пришедше вь Веелеемь о господу 
питатися, бнпотрудахь своей пута отпочинокь 
мати Укр.-Р. Арх. X, 323. — Которіє мають 
свои господи в Варшаві, тип для своей вигоди 
могуть забавитися тамь до трех дней Вел. 
Сказ. 140—Нощевахомь же на инной господі, 
а не вь гостиниици Гр. Барск. І, 54—Господу 
дано значную для отпочивку Пелгр. Ип. 
Виш. 5. 

3. Стояти, стати, бути господою, на гос¬ 
поді, перебувати де в гостях, тимчасово стати 
на мешкання. 

XVI. (Члкь) которнй до Яровцн приехавши 
господою у мене стояль Кн. Гродск. Луцк. 
200 (1564).—Желехь... приехавши господою 
у мене стоял АгсЬ. 8ап§. VI, 232 (1564).—Без¬ 
сонь... сталь господою в дому моємь Арх. 
ЮЗР. І, VI, 78 (1586). — В дому их бгатском 
всякий гость господою стояти не мает Ак. 
ЗР. IV, 24 (1589). 

XVII. Витаю: Гощу, господою стою Бер. 
Лекс. 14—15.—Хс... стануль господою и увой- 
шоль до чловека грішного 6в. Реш. 410— 
Повйжь нам’ где живепіи? где стомшь госпо¬ 
дою Рад. Ог. 653.—бели схочете стати у нас 
господою, можете Крон. Боб. 18. 

XVIII. Видричка будучи господою Ь’ Але^ія 
шивкара посилала оного... до пана Гри¬ 
горія Прот. Полт. С. II, 305-6. (1701).— 
Там стали на господі оу единой жони вдо¬ 
виці Пам. укр. м. III, 70 (Рк. Тесл.). 
ГОСПОДАРЕВЬІЙ, прикм. Що належить 

«господареві» 5. 
XVIII. Господаревії дворца Літковского... 

куплено свиту... а жені єго господаревої... 
куплено чоботи Арх. Вид. м.; екон. спр. (1759). 
ГОСПОДАРИНЯ, рж. Дружина «господаря» 

1; цариця, королева, володарка. 
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XV. Господариня королевая єє мил ость... Бгомь всемь наданьи оставити рачила Ак. 
. І, 295 (1479). 

XVI. Жалуємся Богу и твоєй милости госпо¬ 
дарник нашої милостивої! королевои Боні Ак. 
ЮЗР. І, 62 (1522).—Што ся дотнчет опеки 
напрод господарник и матухне моєй милой 
кнегши АгсЬ. 8ап§. VII, 396 (1571). 

XVII. Лині Могил анці Потоцкой Гоепо- 
дарині земль МолдйвскихьГал.Н.н. (пр.) Ав.— 
Господариня волоокая противилась Ракочому 
Літ. Сам. 273. 

XVIII. Чину аггель Монархиня неба и 
земли • Господариня восточная мати Укр. - Р. 
Арх. X, 400.—Она, єи стад млсть, нпіа вели¬ 
ка* Господариня Пам. укр. м. II, 119 (Тух. Рк.). 
ГОСПОДАРКА, рж. 1. Див. Господиня 1. 
XVIII. Діва... усміхалася, видя, что ста¬ 

рина господаря и господарка новою формою 
ловлять гуску Сковор. 247. 

2. Власниця чогось. 
XVIII. Скриню зь платень черезь того жь 

ямщика москаля послали вь Ромень, а пані 
оть себе обь оной писала вь Ромень до госпо¬ 
дарки (скрині) Дн. Марк. 1,129 (1724). 
ГОСПОДАРЛИВЬІЙ, прикм. Що розумі¬ 

ється добре на господарстві, господарчий, ха¬ 
зяйновитий. 

XVIII. З сварковцевь господарливіє Хлонь 
да Артюкь Ларченко и способніє до войтовства 
Дн. Марк. III, ЗОЇ (1733).—Благоволите... при¬ 
слать гуменника іскусного и господарливого, 
щоб он зналь какь пашню посіяти, размірь 
в мелниде одобрать Арх. Вид. мекон. спр. 
(1759). 
ГОСПОДАРЧІЙ, прикм. 1. Див. Госпо- 

дарсньїй і. 
XVII. Всей старшині и черні... такьже 

ратнимь, началнимь и подьначалнимь зоста- 
ючимь єго царскаго величества господарнимь 
людемь Ак. Зем. 110 (1660). 

2. Що має господарство. 
XVI. Члкь нікоторьіч бьшь господарчий 

которьш то оуділаль, виног(р)ади соплюль єго 
плотомь бв. Пер. 16,—Подобень... члкови 
господарномоу, которьш вьшосит от сховай* 
своєго нова* и ветха* ІЬ. (рк.) 64-6. 

XVII. Исакий... меноваль на десарство Кон- 
стантина Дуку члвка годного и госяодар- 
ного Крон. Боб. 371-6. 

3. Улаштований добре, по господарському. 
XVII. Стромтелннй: Господйрннй: справ- 

ннй, порддннй Бер. Лекс. 158.—Господарннй 
—строителньїй Синон. сл.-р. 18. 

4. Див. Господарекьій 4. 

XVII. бдучи онм ко Новгородку по ділехь 
своихь господарнихь Прот. спр. пот. 42 (1690). 
ГОСПОДАРОВАТИ, де. Працювати то гос¬ 

подарства, хазягнувати. 
XVIII. Двурникь Алеза... не похотіль 

господароват Вид. Ник. м. 5 (1734). 
ГОСПОДАРСКЬІЙ , прикм. від. «господарь»1. 
XV. Тако емн мьі господареским казаниємь 

кролевским и княз Федушковнмь вшхал там 
ЮРГр. № 49 (1419).—А то єсми продаль (имі- 
ніє) для частоє служби господарское и для 
того што мні не отчина Ак. ЮЗР. II, 105 
(1440-1492). 

XVI. Игумень з братією покладали перед 
нами листь господарьскій што имь господарь ко¬ 
роль даль тій ниви Арх. ЮЗР. І, VI, 9 (1507).— 
Привилей господарьскій о стани до воєводь 
Києвьскихь Гол. П. М. 1,11 (Оп. 1554).—Гонець 
маєть іхати до уряду господарьского, за ли- 
стомь господарьскимь подводньїмь Ак. ЗР. 
III, 92 (1557).—Вь замку господарскомь Луц- 
комь Ак. Копи. С. 45 (1583). 

XVII. И домь ихь братскіи... оть всякихь... 
повинностей иашихь господарскихь... при бнт- 
ности нашои господарской... внзволяємь Діар. 
Фил. 70. 

XVIII. Декрета вироки, сказанія или ре- 
шенія суден главнихь главного суда єнерал- 
ного, должнибьиьтакьважниє,то єсть силніє, 
яко наїли господарскіе на сейму учиненніе 
С. і Р. 49-6. 

2. Що належить до «господаря» 2. 
XVII. Овечци господарскиє погубивши фра- 

совалемся Ак. Полт. Гор. Ур. 1,140 (1668). 
XVIII. Господарскіе сковороди не гуляють 

(кгдьі варят соль) Клим. Вірші, 129,—(Іона) 
спродав господарскій з дворца монастирского 
пожиток Арх. Сул. ц. 173. 

3. Що належить до «господаря» 4. 
XVII. Гостевії не до сну, але до госгіодар- 

скои.жупицн Кой, ст. Пал. 1061. 
ХУІІІ. От всіх спрат. вь господарских клю- 

чи поотбіравши, всіми добрами ихь... завла- 
діли Бел. Сказ. 191. 

4. Що стосується «господарства» 2: 
XVIII. Неводно било вамь зь собою говорити 

и о потребах своихь господарских п бесідо- 
вати Бел. Сказ. 48. — Мисочки и ложици и 
инніє сосуди господарскіе Гр. Барск. 1,65.—До 
Орановского писалемь о многихь господар¬ 
скихь річахь Дн. Марк. 1, 165 (1724). 
По господарски, по -сну, як годиться до¬ 

брому господареві. 
XVIII. Ті казенніє пашнн пахани не по 

господарски Зап. Черп. Губ. Ст. Ком. II, 
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170 (1739).—Риба не по господарску кладена, 
понеже крайнє не солона Арх. Вид. м.; екон. 
спр. (1759). 
ГОСПОДАРСТВО, рн. 1. Держава. 
XV. Внймуючи проступки противь нашего 

господарьства Ак. ЗР. І, 74 (1457). 
XVII. Деась и Мгрхесь два Панове Волоскін 

за господарство волоское войнг/з’собою точили 
Гал. Н.ц. 48.— Гая.Гр. Розм. 4—Ноє, будучи 
кролем... починаль господарство Крон. Боб. 
8-6,—Хмелницкий ст> войскомі козачимі... хо- 
дилі до Ясі знову и побудивши тєстєвьіхі не- 
приятелей посадили Аго (Василия господаря 
волоокого) паки на господарстві Літ. Сам. 237. 

XVIII. Цара... мнбгихь господарстві и зе- 
мєлі Літ. Вел. II, 103. 

2. Майно рухоме і нерухоме, що на ніж го¬ 
сподарює людина, діяльність господарська. 

XVII. Мти Самоилова била домовницею 
господарства егр бв. Уч. 274. — Госпо¬ 
дарство ві неряді оставленоє таеті Арх. 
ЮЗР, І, XI, 109 (1634).—Господиню свою зо- 
ставую... на всем господарстві Прот. Полт. 
С. II, 98 (1682).—ІІроцикі Гончаренки... насі 
сі Семеном... на господарстві гіокинул Ріш. 
Полт. Полк. С. 55 (1683). 

XVIII. Уговаривалі шинкаря ведора Лу- 
кяяова на господарство вь Лот ки Дн. Хан. 
471.—Ми... мисль и сердце около господарства 
затоплдємь Сімя Сл. Б. 468 (1772).—Отець 
мой, отходя ві поході воєнний... мні при- 
казалі править господарствомь Авт. Свящ. 
321.—Книжиця для господарства указующая, 
які ратовати ві хоробахь всякую скотину 
Укр. Госп. Пор. 59.—(Люде) звикли вимов- 
лдтисд... же дочесньїмь около господарства 
клопотомь нема часу... Бгу помолмтисд Науки 
парох. 16 (1794). 

3. Худоба, манатки, господарські речі,спряти, 
начиння, звірята домові. 

XVII. Тот камені... господарство, отнятоє 
ш неприі(ят)зля, привращаєть Рук. № 362 
к. 298-6. — Овдій отчим мой... сестру мою 

' Марю замозк оддавши и мене оженивши, 
мало що з добр наших в господарство нам 
дав Стор. 14 (1683). — Роздала имі все 
господарство и тисдчу золотьіхі Жит. Св. 
30-6.—Господарство домовки своє, давши ключ 
от комори, до рук Лавріну, товаришови 
своєму, злецили Акт. Старод. кн. 8 (1693). 

XVIII. Василя господаря посилалемі ві 
фггорі и ві Сварковь за господарствомі Дн. 
Марк. І, 131 (1724). 
ҐОСПОДАРСТВОВАНЬЕ, рн. Ряджежя дер¬ 

жавою. 

XVII. Щастливого господарствованья вашо¬ 
го царского величества Ак. ЗР. V, 27 (1637). 
ГОСПОДАРЧИКЬ, рм. Здрібн. від «госпо- 

дарь» 2. 
XVII. Козаки... посилали до того нєці- 

нотн господарічика Кул. Мат. І, 25 (1604). 
ГООПОДАРЬ , рм. (ц. сл.). 1. Пан, державця, 

король, цар. 
XII. Их тоу рече господарі кі гостьмі Св. 

и Зам. XXXII, 26 (Торж.). 
XIV. Сталося поді державою великого кроля 

Краковьского Казимира и господаря Рускоі 
землі Ак. ЗР. І, 20 (1351).—Ми кроль Кази¬ 
мирі... господарі и дітичь вічний зємлямі 
тнмі Ак. ЮЗР. 1,1 (1361).—Божьєю милостію 
князь и господарь ГІодольской земли Ак.ЗР. 
І, 21 (1375). 

XV. Ціловалі єсмь креста єго богь не дай 
штос пригоди нашему Гсдрю великому кназ 
витовту по єго животі не имамі искати шшхь 
гсдрві ЮРГр. № 35 (1401).—Што єсми вислу¬ 
жім оу Бога и оу великого кнза витовта гсдрд 
своєго іЬ. № 58 (1427).— Ми Илья воєвода^ 
господарі земли Молдавскоі Ак. ЗР. І, 48' 
(1437). — С господаря короля єго милости 
дозволенемь Пам. КК. І і II, 137 (1490). 

XVI. (Царь) рекль... чи не годилссд и тобі 
з’миговатис над товаршпом твоимь.:. и роз- 
гнівалсл господарі єго (слуги) 6в. Пер. (рк.) 
82.—Ариянове несправедливе на господарей 
хрестиянскихі нарекали Отп. И. П. кл. Остр. 
1059. 

XVII. Господині: Пані, господарі Бер. 
Лекс. ЗО.— Іона Господарі Волоскій битву 
точилі сі Цесаромь Турецкимі Літ. Льв. 
234. — Іюан... призвавши господарей церков- 
нихь и почал имі такі мовити: йдіте жі 
по всіхь містахі 6в. Реш. 223.—Господарі 
волоскій и мултянскій з своими войсками... 
отступили от Турчина Літ. Сам. 117—118. 

XVIII. Молитеся за насі творцу, небесну 
господару Укр.-Р. Арх. X, 333.—Обіяви намь 
господаря, аби побіднві супостатові ншихі 
Пам. укр. м. І, 335 (Рк. Тесл.).—Тимошь 
(Хмельницький)... женился на Домні дочери 
тогдашного господара волоокого Вел. Сказ. 7. 

2. Той що рядить домовим господарством, 
власник (господарства) пан (дому). 

XVI. А єстли би гді... зльш люди... пере- 
ховнвалися, тогдн господарі! домовнє мають 
о нихі вряду дати знати Ак. -ЮЗР. І, 113 
(1541).—Протожь чоуйте бо не відаєте коли 
господарь домовин придеть 6в. Пер. 18.— 
Подданиє мой, колкось господареві з жонами 
и з детми... повтекали Кн. Гродск. Луцк. 
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160 (1564).—Пмлннй господарі стережети, на 
которой землю котороє насінне ліпше са ро- 
дить От. кл. Остр. И. П. 885. 

XVII; Зрозумілисмо бнт винного Пилип- 
чати, яко здавна прибишом без господара ба- 
вячогося Ак. Полт. Гор. Ур. І, 53 (1665). — 
ІІродалем пну Йвану Буту сіножат з нивою... 
волно вічне користуват звншей писаному 
Йвану Буту, люб продат и дароват, яко го- 
сподару владіти ІЬ. II, 43 (1668).—Чия ви 
челяд? Которіе мні повіділи: Буткова, ест 
же тут і господар ІЬ. 92 (1671).—Оні господарі 
мой Йвані спиталі: куда ти идєші? Ріш. 
Полт. С. 63 (1684).—Господарі небесний свою 
тєжі сі поля зебралі пренайвьіборнійшую 
мьісленную пшеницу Дм. Рост. 55 (1693).— 
Взялі кожднй госіподар дому свойго барана 
Крон. Боб. 43. —Которій служилі у якого 
человіка значного, то юже своє зомщовали 
на господарахі Літ. Сам. 78.—Яко господарі 
веселнтсд зі винограда своего, тако и богь 
з вірннхі своихі Богсл. 43. 

XVIII. Без господара и товар плаче Клим. 
Прип. 202.—Пледь... на которомв живуті 
два господарі домами своими Арх. Мот. 138 
(1708).—Діва... усміхалася видя, что... гос¬ 
подарі и господарка новою формою ловляті 
гуску Сковор. 247.—Дблжен есті господарі 
и господмна наставлАТи слуг своихи Сімя 
Сл. Б. 386 (1772). 

3. Господарі (гостинний), господар заїзду, 
готелю, «госминнии», що приймає «гости» за 
заплату. 

XVI. (Далі два талдрьі самаритАНИнь) гос- 
одареви Єв. Пер. 48. 
XVII. Страннопрїммець: Господарі, прїй- 

муючїй гості Бер. Лекс. 157.—блена... била... 
дочка єдиного господара гостинного Жит. 
Св. 319. 

4. Власник взагалі. 
XVI. И соуботі ест господаремі снь члчь 

Єв. Пер. 36. 
XVII. Господар с корабля... зобравши греб- 

цов и стьірника хотілі уежджати Жит. Св. 
363.—Іван Шершен... видаючи з^е оние (при¬ 
бити) не господари тим увцям оних шоймал 
Ак. Полт. Гор. Ур. І, 62(1665).—Одобравшисмо 
од него шкапу, дали власному .господареви 
Стор. 17 (1683). —Чого безі мене власного 
тоєй друкарні господара чинити бн ся не 
годило Бар. Писіма 243 (1689). 

(XVIII. 0 самих господарях владущих мли¬ 
нами Клим. Вірші 105.—Броварові два, з 
которихі от вареня пива господарі за свои 
пивоварениє казани принимаюті по осмі ша¬ 

гові Мат. Полт. Полк. II, 50 (1722).—Не било 
тім грунтами певного господаряСб. Мат. Лівоб. 
Укр. 96 (1754). 

5. Економ, завідовця господарством. 
ХУІІ. Що то за ліосі... бити господаремі 

вінеряднимі дому Діар. Фил. ІЗ,—Яко госпо¬ 
дар тому паніскому добру дважди поймал от 
него купленую у фляшкахі из горілкою лю¬ 
дей Ак. Бор. 95 (1683). 

XVIII. Барабаші... в дому Хмелницкого... 
о отезді Хмелницкого до Суботова от госпо¬ 
дара рорового увідомившис... отєхалі... в 
домі свой Бел. Сказ. 17. — Черезі господара 
п. Григоріевой писалемі до неи Дн. Марк. II, 
306 (1729).—Жена Шатилина... веліла госпо- 
дару своєму Конону... взяті в світлицю 
(Вассу) Млр. Посп. Кр. 73 (1747).—Йвані... 
нанят ві хуторі Багриновский за господара 
на круглий годі Арх. Вид. м.: екон. сир. 
(1758). 

6. Офіційна особа, що доглядала державного 
майна, або майна вищої урядової особи. 

XVIII. Пану господареви замку нашого 
тамошнего Мат. Ист. ЮГ. 28 (1709). — Гспдар 
добрі его млсти цна полковника Кн. Нос. 67.— 
При замку наказний господарі служити Оп. 
им. Дай. Алост. 152 (1734). 
ГОСПОДАРЬІНЯ, рж. Див. Господариня. 
XV. А бояроми всими казали ихь милости 

послушньїми бити во всемь так какь то госпо- 
дарьщі своихи Ак. ЗГ. 1,152 (1495). 

XVI. Наша милостивая господариня коро¬ 
левая єі милості Ак. ЗГ. II, 360 (1539). 
ХУІІІ. Не ж!?рн са господаршіе нша Пам. 

укр. м. II, 224 (Гк. Тесл.). 
' ГОСПОДЕНЬ, пртм. Див. Господскьій. 

XV. Во има гдне аминь ЮГГр. № 69 (1433); 
XVI. Аггль гні в сні ивилса Іосифоу Єв. 

Пер. (рк.) 24-6. 
XVII. Кто бо разун® уми Господень? 

Копист. Пал. 800.—Кормімолакнучих, абнс- 
мо са з Господнего столу кормили Єв. Вил. 
27-6.—Залрівшися власноі волі и досту¬ 
пивши цвіченя власного набоженства, найбол- 
ший стецен ласки Господнеі охотне поелуш- 
ньій вступуєть Ліств. 47. 

XVIII. В дени стрітения Г[оспо]дня Пр. 
Госп. 5. 
господини, рж. Див. Господиня. 
господинокь, рм. Здрібн. від «господинь»; 
XVIII. Бо ви, господинки, на нас не барзо 

ласкави Хкр.-Р. Арх. IX, 69. 
* ГОСПОДИНЬ, рм. 1. Пан, господарь. 

XIII. Проданій ли гени закоупа юбьль 
Г. Правда (К.) 845. 
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XV. Отце гне помани слово писаноє Ип. 
392 (1149).—Лань Ивань мушата рекь прсдь 
нами: о гене какь коли не било деедтинн 
ІОРГр. № 81 (1445). 

XVI. 0 в'Ьтр'Ь! вітрило! Чему Господине на¬ 
сильно вівши Сл. о и. Иг. (ГІвр.) 124. — Вел- 
можньш княже, господине и швакре мои 
мильш АгсЬ. 8ап§. VII, 7 (1554).—Один рабь 
двіма господинома не может работати ІЬ. 

XVII. Гесподмяь: Шнь, господйрь Бер. 
Лекс. ЗО. 

2. Титул духовної особи у правом, хри- 
стиян. 

XVII. Господин отець Стефаний свещенникь 
Ак. Бор. 6 (1614).—0 чомь ся ознаймовалемь... 
господину отцу Зосиму Печерскому Діар. Фил. 
95 (1646).—Жадали оть нась господииове 
отцеве мнетра... Густинского Млр. Посп. Кр. 
5 (1648).—Великий геднь, преоещений Оео- 
досий Прот. Полт. С. II, 2-6 (1675). 
ГОСПОДИНЯ, рж. 1. Жінка <?господаря» 2. 
XVII. Господиню свою зоставую при дому 

своем Прот. Полт. С. II, 98 (1680).—(Химки) 
пилновалем з своєю господинею Ки. Міск. 
Полт. ЗО (1693).—Господар старий, а госпо¬ 
диня молодая 36. 1693 р. к. 132. 

XVIII. Должень єсть господарь и господша 
наставдАТи ш/гь своахь Сімя Сл. Б. 386 
(1772). 

2. Жінка, що господарює в себе вдома. 
XVI. Господини Кн. Гродск. Луцк. 278 

(1565). 
XVII. Мареа его (Іса) яко господиня млстьі- 

нею и услугованем... чествовала Жит. Св. 
554 — Я... папотомь сказала господині моей 
Прот. Полт. С. І, 20-6. (1674). 

XVIII. Господині, маючій полотна білити, 
повинни ся умовити Укр. Госп. Пор. 75. 

3. Пані з огляду на собі рівних, підданих тощо. 
XVII. Хвеска Зсфотаровьяа господиня шин¬ 

карки Гапькй Ак. Полт. Гор. Ур. І, 82 (1666). 
І. Економка, найнята жінка, що доглядає 

господарства. 
XVII. Много нас било... а господиня домовая 

в комори била Ак. Полт. Гор. Ур. І, 82 (1666). 
• XVIII. Господиня одна, которая вариво 
складаеть и ести варить Оп. им. Дан. Апост. 
46 (1734).—Прясці господині 25 к. и на за¬ 
паску Дн. Хан. 120,—Привезена и госпо¬ 
диня Ганна зь двома дочками ІЬ. 179. 

5. Жінка того, що завідує господарством, еко¬ 
номова, шафароеа. 

XVIII. Сидорь нанят в хуторь... за госпо¬ 
даря... и жені его Анні' господині... пошить 
чоботи Арх. Вид. м.; екон. спр. (1758). 

господичичь, рм. (ц. сл.). Син «госпо- 
дтгв» 1. 

XV. Половци. же... приставиша к немоу 
(Ігорю) сторожовь 15 от сновь своихь, а госпо- 
дичичевь пать Ип. 649 (1185).—Литва же вс,а 
приіппа и с радостью своєго господичича ІЬ. 
861 (1263). 
ГОСПОДОВАТИ, де. Стояти господою. 
XVIII. Там собі Хс господоваль на єдиной 

гор'ници Пам. укр. м. II, 224 (Рк. Тесл.). 
ГОСПОДОНКА, рж. Здрібн. від «господа». 
XVIII. Где жь ти собі господонку... маєшь 

Тих. № 11, к. 12-6. 
ГОСПОДСКЬІЙ, прикм. від «господь». 
XV. Аще кто сего кретьно цілования сьстоу- 

пигь, а проклАТь боудеть Гсдьскима 12 праз- 
никома Ип. 324—325 (1146). 

XVII. Наука християнам... вь... праз-г 
ники Господскія 6в. Реш. 1. 

XVIII. Милость Господскую свою мні про- 
бвви Елим. Вірші, 14.—СвАта господскїєи 
бгородичнїє и нарочитих стихь Пам. укр. 
м. IV, 149 (Яр. Рк.). 
господство, рн. Панство. 
XVI. Господство, панство Зиз. Лекс. 97. 
XVII. Господство: Панство, МОць. Б р. 

Лекс. ЗО. 
ГОСПОДСТВОВАТИ (в чому), де. Панувати. 
XVI. Господствую, птую Зиз. Лекс. 97. 
XVII. Господст) р>: Пап^/й Бер. Лекс. ЗО. 
XVIII. Домна на свои отчистии добра... оте- 

хавши, в них, яко... богатая п(а)ні вдовству- 
ющая, господствовала ажь до смерти своєи 
Бел. Сказ. 7. 
ГОСПОДЬІНЯ, рж. Див. Господиня 1. 
XVI. А КГДЬІ бн дей пни господина и служеб¬ 

ники кнса... єго (жида) и оть него (каплана) 
не оборонили, подобно бн деи єго на смерть 
штьіхомь забил Кн. Гродск. Луцк. 145 (1561). 

XVII. Дня сего одгодилемся з господинею 
моєю з домовкн Стор. 10 (1683). 

XVIII. І тим діломь дідище... старьшвнмов- 
ляєть: же господині собі для худоби не маєть 
Клим. Вірші 87. 

2. Див. Господиня 2. 
XVIII. Тогда господиня вибнраєть и оби- 

ваєть скаралупу Пелгр. Ип. Виш. 39. 
3. Див. Господиня 4. 
XVI. До мене кнегини Четвертепская, гос- 

поднни домовая приходила АгсЬ. 8ап§. V І, 
251 (1564). 
ГОСПОДЬ, рм. 1. Пан, владика. 
XVI. Гь-пан Зиз. Лекс: 97. 
XVII. Госьодїе, властелі, владики, панове, 

владарі, преложенни Бер. Лекс. ЗО. — Гсдь: 
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Шнь, то ест’ маючій поважность, зацннй, 
непосполитнй, особливий Домішусь ІЬ. 31.— 
(Василій міль) матку бвмелію йдучую з Вели- 
кихь Госдодій Кападокіи Рад. Ог. 880 1676). 

2. Одна з назве бога в християнській лі¬ 
тології. 

XIV. Гди пбмози рабу своєму, Юрью волко- 
вичю ІОРГр. № 4 (1350).—На обрізаньє га 
нашего исоуса ха ІЬ. № 8 (1368). 

XV. И повеліша народу звати гси поми¬ 
луй йп. 172 .(1672).—Слава тобі гси! Тоть 
Василко побідиль Литвоу ІЬ. 857 (1262). 

XVI. О господі радоватися Ак. ЗР. IV, 
201 (1599). 

XVII. Отць Гдь, Снь Гдь, Дхь стьій Гдь, 
предсл не три господіє, але єдияь Гдь єсть Кн. 
о Вірі, 21—Трудно... справи свои утаити 
пред... Христом господем своимь 6в. Реш. 20 — 
Саго стсго мученика так почтил Господь богь 
Жит. Св. 24. 
ГОСПОЖА, рж. 1. Пані господарка. 
ХІТІ. Аже жена Сддеть по моужи... а что 

на ню моужь вьзюжить ть томоу гсжа іесть 
Р. Правда (К.) 622. 

XIV. И тіж велебяои гсжи адвизі коро- 
лици польскои ІОРГр. № 21 (1388). 

XV. А той ни нрчстіи Гжи судити сь снмь 
своимь и Вмь нашим Ип. 431 (1151). 

XVI. А пань Тгриновский почаль єй мо¬ 
вити: «Госпоже пани НесвецкаяЬ Арх. ЮЗР. 
VIII. III, 52 (1563). 

XVIII. Госпожа Бца Пам. укр. м. II, 224 
(Рк. Тесл.) 

2. Титул ігумені. 
XVII. Ставши пред нами госпожа їїаисия, 

монастирца- нашего польтавского Прот. Полт. 
С. II, 210-6. (1688). 

3. Дружина духовної особи. 
XVII. Я Лука Семенович протопопа Пол- 

тавский... теж и гспжа моя и потомки мои 
Ак. ГІолт. Гор. Ур. III, 46 (1675). 
ГОСТЕЦЬ, рм. Ломота, постолом (хвороба); 
шта істота, що уособлює цю хворобу. 

XVIII. Аще хто схощеть сію книгу отдалити, 
тому будеть гостець ноги крушити Оп. Ст. 
Кн. 66 (1738).—Молитва закляти гостець бол- 
ного чловека: господь богь... стрітиль госца и 
гостицу и со госчатн Угр. Заг. 54. 
ГОСТИНА, рж. 1. Тимчасове перебування 

не вдома: гостювання. 
XVI. Которнй на тот час бьш приєхал до 

єго млсти кнзя в гостину Ж. Курб. 1,206 (1581). 
XVII. Маю фрасовати з гостини до от¬ 
иті отходячи Смотр. Каз. 48,—Своєй пе¬ 
чаті! не мію, зостаючи в гостинні а не дома 

Ак. Полт. Гор. Ур. III, 19 (1668).—Олегь... 
водою притягяуль до Еієва зь людомь якобн 
вь гостину Кр н. Соє. 9.—Тую твою щасливую 
вь Вирл емі гостину... всіваємь Дм. Рост. 
64 (1693)—Ми припишемо в гостину до землі 
твоєи Крон.Воб. 31. 

XVIII. Пнь Залеский... в гостину приєхаль 
до... діда своєго Кн. Міск. Полт. 87-6. (1711).— 
Петро Савушенко... просидь мене кь себі... до 
своєго дому вь гостину Арх. Сул. 273 (1728).— 
Жена моя зь дітми повернулась зь гостини 
оть швакгра Дн. Марк. III, 343 (1734).—И ка- 
зал их Ірод просити до себе па гостину Пам. 
укр. м. II, 16 (Рк. Тух.). є 

2. Див. Гостинниця. 
ХІНІ. бели єстес’мо в’ дорозі або в* гос¬ 

тині в' день стнй Цркви не минаймо 6в. 
Калл. 880 (1637).—П. п. братня бели в гости¬ 
нах купецкихь, а иннне в домах Арх. ЮЗР. 
І, XI, 164 (1647).—(Мигдалина кормила) Іса... 
и ^чников єго... на юном вандрованю по доро¬ 
гах и гостинах 6в. Рега. 218-6. 

XVIII. Учинил крол гостину над рікою ва- 
вилонскою Пам. укр. м. І, 315 (Рк. Тесл.).— 
Ето колвекь жєлйєть бмтиснасеннмь,... повинен 
жити на семь евгаті не жь в’ дома но такь 
власне якь вь гостині лкь на чужини Сімя 
Сл. Б. 13 (1772).—Ми иойдем с пасками у го¬ 
стину Укр.-Р. Арх. IX, 73. 

3. Вітання. 
XVIII. Учииивь Аяезандер гостину гардую 

братіи своєй Ал. Типі. 100. 
ГОСТИНЕЦЬ, рм. 1. Шлях, бита дорога. 
XIII. Аже погоубАТь Слідь на гостинця 

на ве иці... то не п атити ни продаже нї 
татьбн Р. Правда (Е.) 624-6. 

XIV. А даль єсмь и землю рольную... но 
гостиньць по кольбаєвьскнй ІОРГр. № 2 
(1349). , . 

XV. Дали єсмо и записали земьлю црьковь- 
ную... по гостинець по Кешеньскни ІОРГр. 
№ 78 (1443). 

XVI. Корчма дворная на гостинцу Пам. 
КК. III, 73 (1566).—Почавшьі оть мосту на 
которьій идеть Великій Гостинець ажь до уро¬ 
чища Посішкова Ак. ЮЗР. ї, 190 (1572).— 
Закревский не єдучи до Хоболтовьі гостинцемь 
зьєхаль зь дороги до именя Арх. ЮЗР. І, І, 
420 (1594). 

XVII. Оба-поль гостинца тоі дороги вели- 
коі засьшани два копцьі Ак. ЗР. V, 15 
(1633).—Мьі... правьшь и проетьімь оуторове- 
ньімь гостинцемь до сторони нашеі ммеліші 
нбеноі вернгамоед 6в. Калл. 870—871 (1637).— 
Продалем... , сіножіїт... от Решетиловского 
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гостинца Прот. Полт. С. II, 34-6. (1676).— 
Другая мудрость: гостинца школи не опускай 
для стежки простои 36. 1693 р. к. 131.— 
Дорогою црскою просто пойдем (то ест гостин¬ 
цем битим) Крон. Боб. 57.—Піхота от него 
в Паволочи великіе розбои по гостинцяхь 
чинила Літ. Сам. 126. 

XVIII. На гостинцу между селами Войтовимь 
и Филиповимь в дві милі от Березані Бел. 
Сказ. 45.—Яко найпрудшей могуть поспі¬ 
шать, яко найпростійшимь гостинцемь Літ. 
Бел. II, 241. —У пас почали видимш агели 
села и гостинці [голить; три села уже ого¬ 
лили Листи Копт. 23— Корми нище не билибь 
а напитки под утратою судень и напитковь 
хтобь шинковаль опрочь гостинцовь подоро- 
лснихь, где по корчмахь истяиє и питниє 
вещи держат би Стат. 80. 

2. Подарунок. 
X VIІ. Мздм: Гостинці Бер. Лекс. 78.—Листь... 

пана зь... одозвомь и гостинець два паси ре¬ 
меню... донесенн мні Ак. ЗР. V, 155 (1679).— 
(Чарка) з таковимь докладомь заставлена же 
на рокь по копі давати міль цигань Достиньца 
Акт. Старод. кн. 82 (1693). 

XVIII. А при поклоні посилаю Б. М. гос¬ 
тинца книжечку и обручикь діяментовій Марк. 
IV, 225 (Л. Маз.).—Іїосилаемь... всему войску 
на пиво гостинця тисячу талярей бнтихь Бел. 
Сказ. 43—П. Павловой... 2 платна гостинця 
дано Дн. Марк. 111,314 (1733). 
ГОСТИННИКЬ, ГОСТЬІННИКЬ, рм. Госпо¬ 

дар «.гостищщі», корчми. 
XVII. Вьсепрїбтникь: Гостмнник', корч- 

марь Бер. Лекс. 23—Прорк Іереміа... от нас 
прировнатися может до корчмара, гостин- 
ника Рад. Ог. 849.—(Презвитера) гостьшник 
манастнрский перед всіми заліцал Жит. Св. 
360-6. 

XVIII. Всякій приходяй посліднюю... нощь 
гостити, должень... свидітзлство исповіда- 
нія оть духовного показати гостиннику Гр. 
Барск. 1,118. 
гостинниця, рж. Місце задля тимча¬ 

сового перебування мандрівних людей, корчма, 
заїзд, готель. 

XVI. (Самаритянина) припровадила ег(о) ажь 
до гостин’нкцй 6в. Пер. 48. 

XVII. Всепрїателище: Гостинница, корчма 
Бер. Лекс. 23,—Гостинница: Дом гостинний ІЬ. 
31.—Олга... пхала до Новагорода... фундуючи 
міста, села, гостинници и мости Жит. Св. 520.— 
Самарянинь... припровадив єго(члка)в гостин¬ 
ніш» 6в.Реш. 12—іулиань... ка-заль... гостин- 
ници и шпиталі будовати Крон. Боб.287-б. 

ГОСТИННЬІЙ, прикм. 1. Що гостює, пере¬ 
буває тимчасово, купецький. 

XV. Гостиного товару ненадобе никому 
печатать, нехай, они, митники наши, гости- 
'ннй товарь печатають Лит. евр. І, 39 
(1486). 

XVII. Лот... обачивши млоденцовь гостин- 
ньіх... йшовь противно имь Крон. Боб. 16-6. 

XVIII. Никого инного зь гостиннихь кроми 
едного господара... не било Арх. Сул. 274 
(1728).—Гостинное право Стат. 129. 

2. Прикм. еід «гостиш» 2. 
XVII. Гостем єсть той которому на світі 

всі речи гостиннн сут(ь) Пер. Иссл. и Мат. 80. 
Гостинная дорога, гостинець, бита дорога, 

шлях. 
XVII. Послаль тедьі Мойсей... до кроля... 

просичи аби дорогою гостинною през єго 
землю з людомь ишоль Літ. Рук. 44. 

Гостинний домь, монастьір-ь. Див. Гостин¬ 
ниця. 

XVI. Дозволили есмо теж чотири доми 
гостиньга збудувати Ак. ЗР. II, 77 (1510).— 
Подданнмь нашнмь... дозволяємь... речи 
вь домехь гостиннихь... держачи продавати 
Арх. ЮЗР. VIII, V, 215 (1578).—Вь макеліи... 
но нашему вь гостинномь дому Сп. прот. 
Лют. 166.—Повелять ему жити вь гостинбмь 
дворцьі ІЬ. 179. — Домь тежь гостинний 
для людей... прилучаємь Ак. ЗР. IV, 167 
(1597). 

XVII. Вигадниця,: Господа, дом’ гостинний 
Бер. Лекс. 14, —Гостинница: Дом гостинний 
Д>. 31. — Іяковь... на гробі Рахелі... камень 
високій постйвиль, на. камені написань..- 
Дом’ гостинний Гал. Кл. Раз. 505.—Самаря- 
ншь... припровадив єго (чоловіка) в дом гостин¬ 
ний 6в. Реш. 137-6.—(П.&а)... монастнрь... 
гостьшньїй з великим накладом з’б$цтала 
Жцт. Св. 434-6—435. 

XVIII. Идіже обрітаєтся дворь вьиздній 
или гостинній ради купцовь приходящихь 
и иннихь странних людій Гр. Барск. II, 113. 

Гостинним ділові., гостюючи. 
XVII. (Греки) у унеятовь пребнвали го- 

стинньшь діломь Копист. Пр. 1125. 
ГОСТИНЬ, прикм. Що належить «гостеві». 
XIII. Продати и Юдати же пьрвіїе гостини 

коуньї Р. Правда (К.) 623. 
ГОСТИТИ, де. 1. Тимчасово перебувати; ба¬ 

витись де\ бути гостем, бути в гостині. 
XVII. Витаю: Тощ. господою стото Бер. 

Лекс. 14 —15.—Ми... тьшь которьш душею 
лакнуть прагнуть и гостять... помочи дода¬ 
ваймо 6в. Вил. 28. 
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XVIII. В тіхь годіхь... шведских войекь 
потенція в Полщі и Саксонш гостила Бел. 
Сказ. 2.—Всякій приходяй посліднюю... нощь 
гостити, должень... свидітелство... показати 
Гр. Барск. І, 118.—Родитель знову отехаль 
зь Ромна вт> Глуховь гостивши зде толко 
полтретя дня Дн. Марк. III, 880 (1734). 

Див. Гоститися 1. 
2. Утримувати когось тимчасово; частувати, 

пригощати. 
XVIII. Гостивь их пристойне и дав им всего 

доволно Пам. укр. м. І, 334 (Рк. Тесл.).— 
И казал их Ірод просити до себе на гостину. 
А гди их гостил станет питати іЬ. II, 16 (Тух. 
Рк.). 

3. (над ким). Мати поводження, брати гору. 
XVIII. На другом^ місцу у Мостискахь 

два подєзди... немній щасливе над Щведомь 
гостили, и згола, где тилко лупилося всюда от 
Поляковь Шведа кленска постигала Вел. 
Сказ. 134,—Чернецкий... в1 Даній щасливе 
над Шведомь гостивший, повернулся на зіму 
в Великую Полщу ІЬ. 245. 
ГОСТИТИСЯ, де. 1. Див. Гостити 1. 
XVII. И так гостилисд нед. дай Ветх. 

Сказ. 54. 
XVIII. Како сміль еси поздоровив’ши нас 

и гостити са во дому игпемь? Пам. укр. м. 
IV, 105, (Унґв. Рк.) 

2. Бенкетувати. 
XVIII. Учинили Трояне бенкети гойний 

цреви и вельможам’ его и гостили ся шест дний 
Ал. Тиш. 62. 
ГОСТИЦА, рж. Казкова істоти, жінка 

«госця». % 

XVIII. Господь богь... стрітиль госцаШ 
гостицу и со госчатн. Тамь вамь єсть допу¬ 
щенний всякій гостець со густицею и со гос- 
щатн Угр. Ваг. 54. 
ГОСТІЯ, рж. (лат. Ьозііа). Оплаток. 
XVII. Вдень Хс єсть оразь вь всюхь гостїахь 

незлічонькщкоторни са всемі/ евгату знайдряь 
Гал. Кл. Раз. 107 (1665).—Маєшь відати же 
в цюлой гостіи ест цілий Хс Гал. М. Пр. 
229. 
ГОСТРИТИ, де. Робити гострим. 
XVIII. Стал гострити свой мечь Тих. № 11, 

к. 30-6. ..... 
ГОСТЬІНА, рж. Див. Гостина 1. 
XVIII. На семь світі (христіяне)... гос¬ 

тину тмлко гостину, а не домове мешканд от- 
буваєм Науки Парох. 270 (1794). 
ГОСТЬІНЕЦЬ, рм. Див. Гостинець 1. 
XV. Одьтоль уверхь рички Дидовки до гос¬ 

тинця Винницкого Гр. кн. Лит. 8 (1431). 

XVII. (Тимошиха) продала ниву свою влас¬ 
ную... лежачую... на гостннцу подле ниви 
Якова Терешковича Ак. Бор. 21. 
ГОСТЬІННИКЬі рм. Див. Гостинникь. 
ГОСТЬ, рм. Людина, що прибула на корот¬ 

кий час або в справі (торговій), або з приязні, 
або з яких інших причин. 
ХНІ. Пришедь гость изь иного города или 

чюжеземьць а не відая залоустить за нь 
товарь Р. Правда (К.) 623. 

XIV. Пань войть перемьішльский каньтурь 
из угорь гость ЮРГр. № 5 (1359).—А по ста¬ 
рими дорогами гостемь поити куда хочеть а 
госта не приневолити іЬ. № 7 (1366).—Тежь 
жадного вь дому жидовскомь не хочемь гос¬ 
темь міти Ак. ЗР. І, 25 (1388). 

XV. Послу изь нашеє земли изь Литов- 
скоі и гостю... тьшь путь чнеть Ак. ЗР. І, 
51 (1440).—А которни би гости хотіли мито 
нашо сбьіждчати новими дорогами, минаючи 
мито нашо, и ти би ихь оть того стегаль 
Лит. евр. І, 43 (1487).—Гостемь и купцомь 
дикому мито не маемь отпускати оть ихь 
товаровь іЬ. 52 (1494).—А гостей куицовь- 
проводять сь собою мимо наши головний 
мита Ак. ЗР. І, 176 (1498). 

XVII. Авраамь Патріарха тремь нбеньшь 
своимь гостемь, якь одному мовиль Кн. о 
Вірі, 10.—Перехожих гостевь... в доми свої! 
...приймаймо бв.Реш. 6-6.—Николи перед єго 
(Іова) воротн гость не стоял, але ворота єго 
подорожннм отворенн бьши Жив. Св. 177-6,— 
Реченний гость Микола! Коваль з Солуновки 
самь доброволне зналея, же тот товарь запо¬ 
відний то єсть тютюнь приєхавши на ярма- 
рокь в Стародубовь продавали Акт. Старод. 
Кн. 26 (1693).—Гостем єсть той, которому на 
світі всі речи гостиннн сут(ь) Пер. Иссл. и 
Мат. 80. 

XVIII. Ніґда без гостя, без чужого члвка 
не іли в дому своєм Пам. укр. м. І, 330 (Рк. 
Тесл.).—З двору ханского... зь особливим 
господареві... приказомь, аби не без дишкь- 
реции обиходилея зь свокмь гостемь с(и)номь 
Хмелницкого Вел. Сказ. 27—Вь вечері били 
многіа гості Дн. Хан. 38, —Гость (: или 
прієзжій :) где гандель свой имієть тамь 
о том отвітствуєть Стат. 187. 
Вь гоетяхь (бувши), гостячи де. 
XVIII. Своєго в гостях не забувай, а чу¬ 

жого не займай Клим. Прип. 266. 
ГОСТЬБА, рж. Торгові справи. Вь гостьбу, 

в кредит. 
ХНІ. Аже кто коупьпь купцю дасть вь 

коуньїю коунн или вь гостьбоу то коудьцю 
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передь послоухн коунь не имати Р. Правда 
<Ю 620. 
ГОСТЬЕ, рн. Збірне від «гость». 
XV. Посла (Олегь) кь Асколду и Дирду гла 

яко гостье есмьі Ип. 16 (882).—Добрі гостье 
приидоша ІЬ. 44 (945). 
ГОСТЬСКЬІЙ, прикм. Див. Гостинний, 
Гостьшая хижа. Див. Гостинниця, Гостинний 

доигь. 
XVIII. (Христос) иовюзь его у хижу гость- 

сіїую (грішника) їїоуч. Няг. 160. 
ГОСТЬРЬ, рм. Див. Жостьір-ь. 
XVIII. Корень дерева гостір... Оттопити 

Млр. дом. ліч. 34. 
ГОСУДАРЕВЬІЙ, ГОСУДАРСКЬІЙ, (блр. і 

рос.), прикм. від «государь». 
XIV. А займеть ли на своєи пастьві, тогдьі 

не маеть у свой двор гонить, на государ • 
скнй дворь гнати на обору Ак. ЗР. І, 19 
<1347). 
ЙХШ. Ведлугь статей государскихь Мат. 
Ист. ЮР. 2 (1667). 

XVIII. В ведрі государевомь кварть 24 
Дн. Марк. III, 202 (1732).—Войска жь госу- 
дарскіе вь Вужині дождавшись князя Булата... 
двигнулись даліе Літ. Сам. 283. 
ГОСУДАРСТВО, рн. (рос.) Держава. 
XV. Предкове наїли промежи тими обоими 

государствн отчинами нашими мівали межи 
собою одиначество Ак. ЗР. І, 204 (1500). 

ГОСУДАРЬ, рм. (рос,)Гоіподар, володар, пан. 
XV. Межи тими великими государи била 

любовь и докончаньє и всякая добрая згода 
Ак. ЗР. І, 133 (1493). 

XVII. Мазепа ездиль вь Рибное... милос¬ 
тиво у государя прииятнй Літ. Сам. 295. 

XVIII. Юрий... биль мало щос Гетманомь... 
йод державою... г(осу)д(а)ра росийского Бел. 
Сказ. 8. 

ГОСЦЕВАТЬІЙ, прикм. Хворий на гостець. 
XVIII. Котриє били госцеватьіє, струплн- 

вьіе, короставьіє... шали от тоеи води здо- 
рови Ал. Тиш. 83. 

. ГОСЧА, рн. Казкова істота, дитина «госця». 
XVIII. Господь богь... стрітиль госца и 

гостицу и со госчати. Тамь вамь єсть допущен¬ 
ний всякій гостець со гуетицею и со госщатн 
Угр. Заг. 54. 

Див. Гостець. 
ГОТОВАЛЕНКА, рж. (рос.). Здрібн. від «го¬ 

това лня», усяке приладдя потрібне до креслення 
зібране в спеціяльному пуделку. 

XVIII. Два ящики чи пуделки зь перс¬ 
нями... третуго готоваленку и компась Дн. 
Марк. II, 319 (1728). 

ГОТОВАНЬЕ, рн. Чинність від «гото¬ 
вити». 

XVIII. Дано за работу и за готованя обіда 
Укр. ист. м. 32 (1756). 
ГОТОВАТИ, де. 1. Робити, щоб готове було, 

приготовлювати, приспособляти. 
XVI. Ажь бн они ісею волостію своєю де¬ 

рева и драниць на тне городин... виготовили 
у тую жь міру, яко и такь годь готовили Ак. 
ЮЗР. 1,116 (1542).—Онь... оставень во именю 
Ратновскомь готуючи збоже на комяги ,Кн. 
Гродск. Луцк. З (1564). 

XVII. (Козаки) живность собі готовали 
Літ. Льв. 258 (1635).—Не єдину ані єднакіі 
потрави, але многіє н розмаітіі готують 
(гостям) 6в. Калл. 433 (1637).—Якь ест да¬ 
леко небо од землі так єст далеко шляхетній- 
шаа душа над тіло гнюсное, котороє червам 
на сніденїє готуємо 6в. Реш. 18-6.—Доско- 
налоет цноть потужною валкою биваєть досту¬ 
пана, а хотяй же бнс... чуль взрушеня до 
гріхг/... нротивь воли твоєй не змазали бьі, 
але перечищали душу твою и онні предив- 
ннє корони в небі готовали Рук. № 0. 4°, 
86, к. 49.—А опи тим часомь готовали Іоси- 
фови дари Літ. Рук. 24. 

XVIII. Кайдани и шаблі намь (цапи ста¬ 
рости) готують Літ. 1")). (рк.), 21-6—(Король 
шведський) в дучскомь граді зостаючи... 
цесарови и всей речи німецкой войну 
готуючи Вел. Сказ. 247.—Іосифь почал дерево 
готовити на домь 6в. 0омн 44.—Нехай и для 
мене в’ зиму погребового припасу готуєть 
Арх. Вид. м.; екон. сир. (1758). — 3 ий 
фараоне смерт младенцемь готуєшь ДАМ.’ № 33, 
к. ЗО. — МарІА... пелени готуєть Богл. 
18. - 

2. Лагодити, ладнати, пристосовувати (на 
що, до чого). 

XVI. Пойдешь наперед готовити дорога єго 
6в. Пер. 27.—Ной арху готуєть божимь пове- 
леніємь Хрон. Рьигши 218. 

XVII. Належу: Вьіполнаю, готую Бер. 
Лекс. 86.—Патій... почаль вози готовити 
Наука о прот. ун. 12 (1626).—Роіоскі... 
закиду Ьо^иде Кгоп. ІеД. 1,116 (1648).—Готуй¬ 
те дорогу геню 6в. Реш. 198-6. — Люде ему 
(Іовові)... столки для посіженя готовали Крон. 
Боб. 36.—Нош на утіканє готуєть ІЬ. 202-6.— 
Того жь року указь єго царского величества 
судна готовити на море Літ. Сам. 192. 

XVIII. (Христос) царствіє всімь готуєть на 
вікивічніє Укр.-Р. Арх. X, 317. — (Солодов¬ 
ник) шіодь на пиво из збожа готуєть Клим. 
Вірші 127—Судна морсціє на Дону реці го- 
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ховали Літ.ТГр. 254,—Пред тоТпросимь абнсте 
слухи свои готовили, що будемо о Воскресе- 
ніє Хствомь розмовляли Вірші ВОСЕр. 19 
(1719).—Кгди начали до столу панского... го- 
товати... Хмелницкий вийшоль зь замну Вел. 
Сказ. 6.—Рубачевь, що клепку дубовую готу¬ 
ють з сокірами члка ЗО Вас. 36. Мат. Лівоб. 
Укр. 69 (1720).—И знаю добре ижь готують на 
него лобное Місто Сл. о збур. п. 153. 

3. Варити їсти, поратися коло страви, го¬ 
тувати. 

XVII. Кухарка... встала рано исти готовити 
Жит. Св. 176,—Пахомій... сам готовая до тра¬ 
пези іЬ. 304-6,—Оніе... ставши на попаеовиско 
по звичаю том хотіли "обідь готовати Кн. 
Міск. ІІолт. 12Д1692).—Потомь едини (служ¬ 
ниці) вь шати-другів вбирали, другіє-же ве- 
ч.еру вкусну-готовилиров. Бонн. 294. 

XVIII. Збитень готовить тань Дн. Марк. II, 
39,—Кухні посередь "саду, на которихь без- 
престанне готують истеЧІелгр. Ип. Виш. 33. 
ГОТОВАТИСЯ, - ВИТИСЯ, де. (-на, вь, ку, 

до, противно). Приготовлятися, лаштуватися, 
шикуватися, вибиратися, робити себе готовим. 
НXVI.-Аби есте... ку тому року на веселе ся 
готовили Арх. ЮЗР. VIII, III, 53 (1563).—Ку 
«є милости ехати и девку ее милости... у святое 
малженство за себе узяти готовался (я) іЬ. 209 
<1570).—Казано... до Риму готоватися Антир. 
637. 

XVII. На приєздь пана 'своего готовилися 
(слуги) Карп. Каз. 128. — їїростоит таковомії 
до сповіди стои 'готоватисд Тит. 344 (П. Мог. 
1640). —'Ниви... готуютсд иа жатву Св. Реш. 
62-6.—И готовалься Мелхиседекь в дорогу на 
росказане отцевское Крон. Боб. 14,—Гдн учуль 
Петрь... о томь готовался противно Подкові 
ІЬ. (др.) 296.—Войску казано готоватися на 
Запорожже - Літ. Сам. <174. - 

XVIII. А такь жемь ся готоваль якь, 
и(н)шие люде Вірші різдв. 126. — Іоан нау- 

-чав... пан -йде готуйтеся 6в. Реш. 331-6 
(1710).—Умерти день на день... готуюся Кн. 
.Міск. Полт. 111-6. (1715).—И ти дво поспі- 
шайся а на пристя'хртово готуйся Рук. К.У. 
№ 21, к. 5-6.—Веліль... каждому іна войну 
тотоватись Ал. Муз. № 488, к. 13-6,—Солта- 
ш... конечне,- готуются... ити подь Малоро- 
сійскіи... городи Літ. Вел. III, 218.—Мирскиє 
(люде)... иже готовятся на прорчество Гр. 
Барск. II, 48— Аггель во сні сказуєть, же сд 
Иродь готуєть нагХриста Богл. 26. 

Готоватися на чкюоь голову, намірятися 
вбити когось. 

XVIII. (Хмеднщкий^маючи на пилномь ба- 

ченю Полякові... на самого єго Хмелницкого 
голову готовящихся Вел А Сказ. 61. 
ГОТОВИЗНА, рж. 1. Щось готового, засіб, 

зате. 
XI. Готовизна будеть онои муки Йзборн. 

Свят. 1073 р. (Горск. и Н. 2. 393). 
XV. Идоста на Игорево селче идеже бдше 

оустроиль дворь добрі: бі же тоу готовизни 
много в бретьяничахь и в погребіх вина Ип. 
333 (1146). 

XVIII. Жона моя Мазапетовна... не застала 
у мене жадной готовизни ні з срібра ні з цени 
а ні з фант покойних матерей ваших Докум. 
Млр. V, 115 (1717). 

2. Гроші готові на еидатт, готівка. 
XIV. Уставляемь: коли которая панна за- 

мужь пойдеть, віно пінезноє у готовизні 
Ак. ЗР. І, 15 (1347). 

XV. Продали есьмо мито... Еську и его 
братьи а мають Намь вь кажднй годь давати 
готовизноюі.. шестьдесять копь пшрокихь 
грошей Лит. евр. І, 48—49 (1489). 
"XVI. Чого на квитацеи не видадуть, то ма¬ 
ють намь готовизною жь доплатити Акі ЮЗР. 
II, 115 (1507).—Што ся дотнчеть готовизни... 
го єсть туть... скрннка, вь которой коп семь- 
десять грошей Арх. ЮЗР. І, І, 33 (1571). 

XVII. Кгдиби готовизною тихь талярей трид- 
цети самь не могль вистатчити... теди за тую 
сумму... товаромь... жонаТи діти награжати 
будуть повинни Арх. - Мот. 3|(1688).—(Одоб- 
ралемь) готовизни золотихь иолекихь двад- 
цать Ак. Ніж. Маг. ЗО. 

XVIII. Готовизною грошей самих розійш¬ 
лося сім сот золотих Докум. Млр. V, 116 
(1717).—Не маючи доволной готовизни еребро 
золото (даровали) Літ. Вел. IV, 32 (Пов. 
1728).—А что готовизною доилн (члени коле- 
гійскіє) тоє не вь числі вндоилн добре Ма¬ 
лоросію Сб. літ. 55 (Кр. оп. Млр.). 
ГОТОВИТИ, де. Лив. Готовати 3. 
XVII. Кононь... почаль... исти готовити 

Жит. Св. 21-6,—Пекаря, которнє хліб для 
братіи готовили Жив. Св. 164-6. 
ГОТОВНОСТЬ, рж. Див.4 Готовость 1. 
XVII. Камянець найшовши не в готовносте 

Літ. Сам. 114. 
ГОТОВОСТЬ; рж. 1. Готов(н)ість. 
XVI. Другий вьшись сознаня вижова на 

вряде, готовосте єго на веселе учиненоє Арх. 
ЮЗР. VIII, III, 58 (1568). 

XVII. Видячи Печениги готовость Влади- 
мирову против ихь, послали кь нему мовячи: 
не тратмо людей Крон. Соє. 18.—Била готовость 
Адстлмйа до проповіди пред сошсетвіємь 

Історичний словник, II. 



Готові. 594 Готові. 

стго Дха Рад. Ог. 119,—До отпору... можсмь 
міти готовость Ак. ЗР. У, 146 (1677).—Орда 
узявши язика йод Кропивною, же войско в го- 
товости зостаеть Літ. Сам. 184—185. 

XVIII. Соха, полковники Запорожскій... 
явную до изміни Великому Государу гото- 
вость'началь виявляти Літ. Вел. II, 161.—Мм 
ви себть всегдя .готовость чг/ємь оудивлатиса 
Сімя'Сл. Б. 155 (1772).—Маючи длд себе в’ 
готовости тьід ласки Вжїа ежели не пріиад- 
емь и отдалАбмь от себе, певинг/ймо в’ томи 
Бга Науки парох. 22 (1794). 

2. Готові приналежності, готова справа. 
XVII. Много кораблей своихь потратили и 

узброєннх’ Жолнкров’ и вшелдкую готовост’, 
которую на потребу принесли били з’ собою 
потерАЛи Тр. пости. 666.—Любо Богь самь 
кому хочеть даєт на войн» звітазство єднакь 
кажеть аби на ню всакза бьща готовость 
Рад. (Марк.) 50. 

XVIII. Махини... Хмелницкій до обозу яяд- 
ского котити веліль з прибраними ку тому 
єще високими драбинами... и иними до штурму 
надлежащими готовостми Літ. Вел. IV, 52 
(Пов. 1728). 
готовь, готовий, прикм. 1. Пригото¬ 

ваний, приспособлетй, зроблений. 
XV. Ярославі... не хота дати радости дья- 

волоу ни дшшмь|Иоловцемь ажь бдхоуть на 
се готови и оустремилие.А на кровопролитне 
Ип. 700 (1196).—АТпротопопь и протодьяконь 
и крнлошане мають бити готовн вь суботу на 
вечерни Ак. ЗР. І, 80 (1463). 

XVI. Сідлай брате свои брьзьіи комони а 
моя ти готови осідлани у Курська Сл. о п. йг. 
7.—Прядива готового чотириста Арх. ЮЗР. І, 
VI, 98 (1593). 

XVII. Смерть... не готовнх нас застает 6в. 
Реш. 23,—Казань войску своєму бнти готовому 
на войну Крон. Соє. 93.—Мою старост готовую 
ку смерти турбуєте Прот. Полт. С. II, 55 
(1678).—Але ни бісь, а ни жадное тебе ство¬ 
рене поневолит не може, поневаж маєшь волю 
водную, которую... Богь готовь єсть ласкою 
своєю вспирать Рук. № 0. 4® 86, к. 49. 

XVIII. Пяньгй свічки не поставит и гото¬ 
вую звалить Клим. Прип. 239.—Жонн... хо- 
тять... абнб готовнє нитки могли в’ берда 
класти Клим. Вірші 99,—Хмелницкий... зь... 
челяддю своєю на готовіє коні вьсівши... 
рушиль... до Суботова Вел. Сказ. 17,—Хмел¬ 
ницкий... виправлень чтобьі... чрез готовий 
войска лядскии оную (Орду) погубити іЬ. 26.— 
Ми, цру ясний юж на готовое придемо Пам. 
укр. м. І, 246 (Рк. Тесл.).—Дерева готового 

різаного... не відаєт кому пороздавала Діло 
Бих. 20 (1722).- Писмо било готовое и намь 
єго не читано Арх. Сул. 38 (1722). :-щ 

2. Що не вагається, схильний до чого, охочий, 
ладен. 

XIV. Язь самь єсмь готовь за того тобі на 
помочь всею моєю силою ЮРГр. № 26 (1396). 

XV. Оже ни будеть лзі на Більгородь 
вьіхати, то Гюрги готовь перед нами бігаєть, 
а ми поідемь вь свои Києвь Ип. 413—414 (1150). 
—Аби намь потомь тнмь готовій и вірній 
служиль ЮРГр. № 68 (1433). . 

XVI. И на том готов єсми присягнути'Арх. 
ЮЗР. VIII, III, 393 (1583).—Видів Закхіа 
Господь... и разумі єго готова будучи на пос- 
лушаниє іЬ. І, VIII, 33 (Пол. соч. прот. 
прот.). — На сіє подужають или владику Луч¬ 
ного, которнй єсть на все готовшнй Ак. 
ЗР. IV, 201 (1599). 

XVII. Готовь єсми присегнути што-мь Мас¬ 
ка видиль возь внносечи Арх. ЮЗР. VI, І, 
299 (1604). —(Отець небеений) для нась все 
ЯКО) для діток своихь готовь оучинити Гол. 
П. М. II, 433 (Кор. Н. 1645).—Я готув пові¬ 
дати, тулко пилно слухай Ветх. Сказ. ЗІ—Пре- 
велебности вшой моєго велце мсцивого гспдна 
отца и блгдітеля во всем зич. пріятедем и до 
услугь готовій Семень Палій, полковники 
войска Унів. Палія 158 (1700).—Башихь слові 
до слухана я єстемь готовий Суд Вож. 303. 

XVIII. И над твоєю головою висит оупадок 
готовий Нам. укр. м. І, 316. (Рк. Тесл.).— 
Ми єстес'мо' зав'ше готовий твой росказ чи¬ 
нити ІЬ. 325—А я завше до конца с тобою 
готовь хочь на плаць до бою Сл.о збур. п. 150. 

3. Готовнє гроши, головне пікязи, готовая 
сума. Див. Головизна 2. 

XV. У тридцати копах широких готових 
грошей АгсЬ. 8ап§. І, 77 (1481). — (Алконь) 
готовим;! пенезми даваль на квитацни Лит. 
евр. І, 53 (1494). 

XVI. И ач не взял бщ єсми по неи посагу 
готовими пенезми ничого Арх. ЮЗР. УIII, III, 
84 (1564).—А що ся дотнчеть золота серебра 
пінізей готовнхь... вь жадномь рорі не зас¬ 
тали іЬ. І, І, 211(1570).—А в шькатуле било 
грошей готових*не мало Ж. Курб. І, 33 
(1571). 

XVII. Купец... за половицу готовив гроши 
браль 6в. Реш. 224-6.—Не міючи Романь 
готового сумою і чим Гарасимови; уистити 
поступил Гарасимови пят ставидл Прот. 
Полт. С. II, 1-6. (1673).—Бистачелем от мала і 
до велика готових грошей и тепер записуюся 
в книги братерскии Кн. Цеху Кр. 18-6. (1682). 
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XVIII. За готовіе гроши купуєм Кн. Нос. 
13. — Ко уплаченю долгов неимущему гото¬ 
вих денег во цервих рухоміє вещи в’тороє не- 
движимости принадлежать Стат. 189-6. 

4. На готовий хмель (чий), підпилого (когось). 
XVIII. Судима... на готовий хмель єго (от¬ 

ця) ‘подпоивши... даль ему насилно... черво- 
нихь 50 Арх. Сул. 35 (1720). 
УТОТОВЬІЗНА, рж. Див. Готовизна 2. 

XVII. Взялем за тими сиротами готовнзш 
зол. пятдесят Ак. Полт. Гор. Ур. І, 70 (1670). 

XVIII. (Чоловік) то не готовмзну дал, тнлко 
всю худобу в сту Талярах’ Клим. Вірші 24. 
ГОТСКЬІЙ, прикм. від «готи». 
XVI. Готскія кра'сння діви Сл. о п. 

Иг. 25. 
ГОТЬІ, рм. (нім. ОоіЬеп). Нарід германський, 

що, як каже Плініїщ живу IV в. перед христи¬ 
янською ерою по берегах Валтщького моря па 
схід від Висли. 

XVII. Скитове част Готовь назнваючиися... 
Азию... воєвали Крон. Боб. 264. 
гоць, недосл. Вигук перескоку. 
XVIII. Не кажи охь, кажи гоць Клим. 

Прш. 267. 
ГОЩЕНЬЕ, рн. (ц. сл.). Гостина. 
XVI. Гощенїє, учи Зиз. Лекс. 97. 
ГРА, рж. Див. Игра. 
XVII. Коби... костки, гра аб® граньє костокь 

Гол. П. М. II, 211 (Поуч. Жвл. 1642). 
Гра идвть (пол. §іа ібгіе), (о що, про що йде) 

розходиться про що. 
XVI. А такь не о дату гра идеть... але "о 

правду Антир. 705. , г- 
XVII. Кгдн о якій великій артнкуль віри 

гра шла хунодь одь всіхь енералитерь сполне 
и згодне отправовался Вопр. 18. — Але 
вімь о што имь гра идеть, о послушен¬ 
ство и зьверхность папежьскую Арх. ЮЗР. 
І, VII, 194 (1605). 
ГРАБАНЬЕ, рн. Див. Грабенгь 1. 
XVIII. А засА би црь пов’стлгноуль бояри 

В великог(о) грабанїА, а болре людий $ вели¬ 
ких избнтков Пам. укр. м. IV, 397 (Дуб. 
Рк.). 
ГРАБАРСКЬІЙ, прикм. від «грабарг». 

• XVII. Сипанедграбарске Літ. Густ. м. 57. 
ГРАБАРЬ, рм. (йол. сцаЬага з нім. СгаЬег). 

Той що займеться копанням, копач. 
XVI. Видати до двадцати копь на наемники 

и на грабарн|Ак. ЗР. III, 78 (1557—1558).—• 
Где грабарн греблю сиплють Кн. Гродск. 
Луцк. 106-6. (1562).—Млинь... будоватірєсми 
бнль почаль... за властннй грошь свой гра- 
бари наймуючи Арх. ЮЗР. 1,1, 195 (1585). 

XVIII. Пань Корецкий... свойхь грабаровь 
посилавь тамь копати замокь Арх. Сул. 175 
(1713).—Зь денегь, якихь всіхь у єго єсть... 
платить тертичникамь и грабарей нанимать 
Дн. Марк. III, Ж (1733). 
ГРАБЕЖНЬІЙ, прикм. Набутий «грабе-1 

жомя», заграблетй, сконфіскований. 
XVI.: ВрЯДНІИШ... КОНЯ И ВОЛИ И'НЦНЄ.рЙЧИ 

грабежннє поворочали АтсЬ. 8аіщ. VII, 76 
(1563). 

ГРАБЕЖСТВО, рн. Нагш до рабунків, ра- 
бівнщтво. 

XVI. Вноутрь есте полни грабежства и не¬ 
правди 6в. Пер. (рк.)99. 

ГРАБЕЖЬ, рм. 1. Рабунок, заграблення, 
івалтовне забранш власностщ конфіската, 
забранш ш скарб. 

XV. И бсть мдтежь великь в землі и грабежь 
от них (бояр) Ип. 789 (1240).—Имь (поддан- 
ним) кривди и шкоди великій діються... вь 
татьбахь и вь забоіхь и вь грабежахь Ак. ЗР. 
І, 71 (1456). 

XVI. Архимандрнть Києв скій... познваль 
тебе... о великіє кривди и шкоди и о грабежи 
Гол. П. М. І, 26 (гр. 1558).—Нехай би дворя- 
нияь наш... людей... за то грабиль а оннє 
грабежи продаючи, тот замокь робиль АтсЬ. 
8ап§. VII, 70 (1562). — Ви за тоє поседіиое 
мене грабьте што воля ваша, а я ни вь чомь 
противко вась противитися не хочу... и того 
грабежу не бороню Арх. ЮЗР. VI, І, 95 
(1572). 

XVII. Грабежь комяги з збожемь вь ней 
будучимь и лекгуминами Гол. П. М. II, 293 
(П. Мог. 1644). 

XVIII. Сотнянь тихь у Ромні грабежомь 
принудил до нагороди шкодуючому Дн. Марк. І, 
15 (1723).—Ктобн засталь чиєго человіка в пу¬ 
щі и пограбиль, то с тимь грабежемь до дому 
вести вольно а с тімь пану єго обявить оть-- 
даючи на поруку грабежь до учиненія спра- 
веривости Стат. б£-б. 

2. Сконфіскована річ. 
XVI. Жебн... вси грабежи подданнм моїм 

били поворочали (врядиш®) АтсЬ. 8ап§. VII, 
76 (1563). 

XVIII. О том’... киндяці... досвідчено в' гра¬ 
бежи заціаной в’зятомь Прот. Полт. С. І, 249-6 
(1705).—Атаман... ті грабежі поотдаваль Го- 
гамь сь товарищи Докум. Млр. І, 25 (1743). 

Викинути вь грабежь (щось), дати на заві¬ 
тав (ять річ). 

XVIII. Ивашину... загадаль войть по дрова 
іхать—онь вшшнувь вь грабежь свиту Млр. 
Посп. Кр. 41 (1724). 
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ГРАБЕЛНЬІЙ; прикм. від «граблі». 
XVIII, Свердлов чотири... єдин побочннй, 

другий грабедньїй Арх. [Вид. м.; екон. сир. 
(1748). ' 

ГРАБИЖЬ, рм. Див. Грабежь 1. 
XVIII. Я ...подаль челобитную міністру о 

грабижі сіна... отьТПовторацного, которий... 
веліль... взять такоє сіно до двору гетман- 
ского Дн. Марк. II/192 (1727). 
ГРАБИНА, рж. Грабове дерево. 
XVIII. Пошовши в лісь понель паля з кле¬ 

нини... и грабини гВас. 36. Мат. Лівоб. Укр. 
70 (1720).—Прикажите видать іоли цурки, да 
желіза для тіотребь дворца, да грабини до 
мелниць, понеже в дворці неиміется Арх. 
Вид. м.; екон. спр. (1759). і 

Див. І. Грабь) Грабьіна. 
ГРАБИНЯ,] рж. (йол. ЬгаЬіпа). Жінт 

«граб я».* 
XVII. 6и"мл. паней Цецилі и Синявьскои 

грібинеи на Шклові Он. Ст. кн. 12 (1685). 
ГРАБИТЕЛЬСТВО, рн. Див. Грабенгь 1. 
XV. Коурияови Же соущю печатникоу вь 

Бакоті, посланоу ^Даниломь Скназємь и Ва- 
силкомь исписатиграбительства нечестивнхь 
боярь Ин. 791 (1241). 

XVIII. Подаль чолобитную род. мияіст- 
рови на Калюжненковь за грабителство учи¬ 
нившеєся сіна вь ’футорі нашемь Дн. Марк. 
II, |19В (1727) —Запорожцьі людямь великую 
біду и грабителства чинили Літ. ЮР. 75. 

ГРАБИТИ, де. (його). 1. Ґвалтом забирати 
щось (у когось), рабу вати. 4 

XV. То ти не путдтинь дворь ни соцькихь, 
но и жидьі грабити Ип. 276 (1113).— Добро- 
слав же вокяажидьса ;бі и Срудьичь, поповь 
вноукь и грабдше всю землю ІЬ. 789 (1240). 
•XVI. Архимандритьі... и имінья и подда- 
ннхь церковннхь грабять Ак. ЗР. III, 23 (1551). 

XVII. Смерть... несподівано... грабить нас 
6в.Реш.211-б.—(Ватажане) ульямногіє грабиди 
и разореніє всякоє! чинили Зварн. Источн. І, 
369 (1692). 

2. Примусово забирати*що, конфісщ/еати. 
XIV. А которнй будеть судомь осужень, 

а любо виновать изнайдень, аби такихь не 
грабдено Ак. ЗР. І, 6 (1347). 

XVI. Вьі за тое поседіноє мене грабьте, 
щто воля ваша, а я ни вь "чомь%ротивко вась 
противитися не хочу... и того грабежу не бо¬ 
роню Арх. ЮЗР. VI, І, 95](1572). 

XVIII. Дракгуне приходили коней нашихь 
грабить по жалобі Дончихя будто за потрав- 

■денную капусту оть людей моихь Дн. Марк. 
І, 298 (1725).—Состоялся приговорь грабить 

недодавших и недавшихь гроти складнів іЬ. 
II, 37 (1726). 
ГРАБИЦА, рж. Див. Грабенгь 1. 
XVI. Кгди мужикь... на роботу не внйдеть... 

ма бить мірною грабицою карань Ак. ЗР. 
II, 197 (1529). 
ГРАБЛЕНЬЕ, рн. Див. Грабежь 1. 
XV. Пострадаша чдвци от него вь держаниє 

єго... друзии|же роботи добнша, заточінья же 
и грабления~не токмо простьцемь но и мни- 
хочь Ип. 552 (1172). 

XVII. Рідкій... того грабденія тихь добрь 
не чиниль Літ. Сам. 13. 

ГРАБИ И, р. мн. Знаряддя господарське, щоб 
громадити, згортати сіно, солому тощо. 

XVII. З них двора на світаню якь би на 
гоні сміте перед ворота жалуючих граблями 
у троємь містцу присунено Акт. Старод. кн. 59 
(1693). 

XVIII. (Смерть) с кривою... косою из'граб- 
лдми и з’ мітлою Пам. укр. м. IV, 108 (Рк. 
Унґв.).—Зуби имь велика, яко граблі Ал. 
Тиш. 84. 1 

ГРАБЛИВЬІп, прикм. Що мав нахил до 
грабування. 

XVII. Не толко ояа, але и Снь ви... любить... 
руки не граблмвьш, ноги т злоє не прг/дкїи Тр. 
Пости. 669. 

ГРАБОВАНЬЕ, рн. Див. Грабежь 1. 
XVIII. Все панство Полскоє зь войскомь... 

тилко утекли то зоставили козакамь на гра- 
бованіє сто тьісящь фурмановь кованихь Літ. 
Гр. 55—56. 

ГРАБОВАТИ, де. Див. Грабити 1. 
XVIII. Чернь, козаки и мужики пановь 

своихь, а паче арендаровь грабовади Літ. 
ЮР. 85. 4 0 

ГРАБОВНИКЬ, рм. Той що грабує. • 
XVIII. Віправиль Румерь магистра своєго 

з партиєю войска, жеби тихь грабовниковь 
своихь нощними чатами... карадь/без _жад- 
ного милосердія Вел. Сказ. 192. 

ГРАБОВЬІЙ, прикм. від «грабь». 
XVIII. Сочку маємо кленового доволі, а 

грабового, кой нині течзть наиболіз Ласти 
Копт.- 22. 

ГРАБУНОКЬ; рм. "Див. Грабенгь 2. 
XVIII. Петро Ромаиенко... взяль у наетСвинн 

болше пятисоть талярей обицуючися тую сум- 
му вь нагороду того грабунку ему Йвану 
Судимі дати и не даль Арх. Сул. 26 (1765). 

I. ГРАБЬ, рм. Див. Грабина. 
XV. На граби грань витесати Гр. кн. Лит. 7 

(1431). 
II. ГРАБЬ, рм. Див. Грабя. 
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XVIII. Вишневецкій../знестися зь ваеромь 
илг грабомь тоєй фортеця началникомь о дал- 
шой’оной усовітовали обороні Літ. Бел. IV, 29 
(Лов. 1728). 
ГРАБЬІНА, рж. Див. Грабина. 
XVIII. Рахуба древам розннмь... грабмна 

ІКлим. Вірші, VI. і , 
ГРАБЬЖНЬІЙ, прикм. Див. Грабежньїй. 
XVIII. Здохло теля оть корови грабіжной 

Дн. Марк. III, 275 (1738). 
ГРАБЬЖЬ, рм. Див. Грабежь 2. 
XVII. беодосий удался до суда, просячи 

жебн грабіж ей (вдові) вернено Жив. Св.169-б. 
XVIII. Приказуєм абнсьи тоть єгоЖурмана 

грабіжь и положеніє на ратушу талярей сто 
грошей в цілостиї оному... отдать Арх.|Сул. 
182 (1719).—Хочай и взял талярь 20, одначе 
болшь правит и побраль грабіжь коней 2 Дн. 
Іарк. І, 1341(1724).—Приказали жоні... Ли- 
зогуба... грабіж у ней будучій... возвратить 
Журн. Дан. Апост. 106. 
ГРАБЯ, рм. (пол. ЬгаЬіа). Титул нижчий від 

пнязького і вищий від баронського. 
XVII. За панованя єго млсти пана Миколая 

з Гранова Синявьского грабі на Шклові Он. 
.ст. кн. 12 (1685).—Фулкус... грабя Анґадавен- 
ский Крон. Боб. 384-6. 

XVIII. Грабя Витемберкь, Шведской ко- 
они вождь и найвишший маршалокь Бел. 
каз. 140. 
ГРАДА, рж. 1. Див. Гряда 1. 
XVIII. Кгрунть... з Хмелниковь...нрез со¬ 

рочину граду логомь... у тростеную лозу Ак. 
Полуб. 32 (1711). 

2. Див. Гряда 2. 
XVII. (Свиней напустивши) вигравші ого- 

родь то -єсть копустн град три Прот. Спр. 
Нот. 144 (1690). 
Б ГРАДНЬІЙ,иржл«. (ц. сл.). Див. Городо- 

вьій 1. 
. XV. Данило... изииде из града Василка 
же Юрьи нопь с кормилицею ВОЗИ А изииде 
днрею градною Ип. 718—719 (1202). 

II. ГРАДНЬІЙ, ГРАДОВЬІЙ, прикм. від 
II «градь». 

XVII Камюн’е оное градовоє в’ воду 
морскую в’падши справрт то, же на тих’ 
мадькшдаги бдагьТр. пости. 668.—Иградь 
велж... сніиде с’ нбсе... и хуладла члцьі 
Бга от язвьі граднвіл Гал. Кл. Раз. 453 
(1665). 
ГРАДОКЬ; рм. (ц. сл). Здрібн. від І «градь». 
XV. Меньгоуканови же нрищедшоу сглд- 

дать град Києва ставшоу же ємоу на юнои 
страні Дністра (X. Дніпра) во Градька 

Пісочного, видивь град оудивисд красоті, 
єго Ип. 782 (1237). 
ГРАДСКЬІЙ, прикм. 1.)«,городами», місь¬ 

кий. 
XV. (Данило) сльїшавь же придтьє градьское 

біжа во оугрн Ип. 778 (1235). 
XVIII. (Мешканці) брами градскіє отворили 

Вел. Сказ. 190. 
2. Див. Гродсньїй. 
XVIII. О писарахь... градскихь и о мнстьір- 

скихь Клим. Вірші 203. £%* Ш 
ГРАДУСІВ, рм. (лат. дгасіиз). Див. Ґра- 

дусь. 

XVIII. Той привилей мають... цментарь 
градуси или стопни до цркви на четиридесять 
кроковь Собр. Прип. 106. *, 

І. ГРАДЬ, рм. (ц. сл.). Див. Городь 2. 
XV. Гражані же создаша паки дроугии 

град около стоє бці Ип. 785 (1240).—Язь со- 
миреньвд єпспь олксіи бгом спсаємаго вели¬ 
кого града, лоуцка ЮРГр. № 63 (1429).-— 
А псал в граде Житомири ІЬ. № 69 (1433). 

XVI. Пришедши (Іосиф) жиль в’ граді ре¬ 
чей’ном назареті Єв. Пер. (рк.) 25-6. 

XVII. Градь: Мгссто Бер. Лекс: 31—бели 
би хто... утекль до града Крон. Боб. 60. 

XVIII. Королеві ИІведскому... в єго ва- 
миреніяхь... кріпкіє гради Лвовь и Камянець 
Подолскій под свою руку наклонити, знач- ' 
ноє учинилося воспяіценіє Вел. Сказ. 133.. 

II; ГРАДЬ , рм. Збірне. Водні дтди в подобі 
ледових грудок, зерещ град, 

XVII. Взрушил бісь вітрь... и град Жит. 
Св. 336-6.—Великий барзо градь испаль бв. 
Реш. 239.—Пришоль Гсдь Богь... з блиска- 
нем з’ громи з’ гради Кн. Рож. 112-6. 

XVIII. Яко самій дожщу и граду наваль 
Хмелницкій зь козаками... на ооозь Лядскій 
стали наступовати Літ. Вел. IV, 46 (Пов. 
1728).—А почавь дожчь на мене сметяний 
ити... аж зараз почал ити и пероговий градь 
Укр.-Р. Арх. IX, 69. 

ГРАДЬ ЦЬ, рм. (ц. сл.). Здрібн. від І «градь». 
XV. Они же рекоша Холмь ємоу имд єсть... 

и створи градіць маль Ип. 842—843 (1259). 
* ГРАЖАНИНЬ, рм. Див. Горожанинь. 

XV. Гражані же создаща паки дроугии 
град около стоє бці Ип. 785 (1240). 

ГРАЖДАНИНЬ, рм. (ц. сл.). Див. Горо¬ 
жанинь. 

XVI. Гражданин—мещанинь Лекс. 5. 
XVII. Гражданинь: Мещанмнь Бер. Лекс. 

31.— Не меншоі на той час утіхи и ве- 
селя всі граждане внфлеємскїє заживали Рук. 
№ 0. 4° 86, к. 96-6. 
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XVIII. Отпочиваюгь тамо граждане якоже 
и пришелцн п всякь странень млн убогь Гр. 
Барск. II, 172. 

ГРАЖДАНИНЯ, рж. (ц. сл.). Мешканка 
міст, міщанка. 

XVIII. Анна стад була гражданмнд чмли 
обивател’ка Виелеємскад Науки парох. 215 
(1794). 
ГРАЖДАНСКЬІЙ, прикм. (ц. сл.) 1. Цивіль¬ 

ний, не воєнний. 
XVII. Яко мовить стьіи Апстль Павель 

Властемь симь вїшшньінь гражданскимь кто 
єсть противний Бжію повеленію єсть против¬ 
ний Рад. Ог. 1127 (1676). 

2. Див. Городовий 2. 
XVII. Гражданскїй: тот’которнй до справь 

ітестскихь належить: и тмж’ обнчайннй, 
деорскїй, ростропннй Бер. Лекс. 31. 

XVIII. Донці... без жадного респекту и 
дишкреции людемь сілскимь и гражданскимь 
ночинили разоренія Бел. Сказ. 143.' 

ГРАЗКО, присл. Див. Грязно, 
XVIII. З полдня (день) дощевать тикова* жь 

и ночь отчего гразко становится начало Дн. 
Марк. III, 328 (1733). 
ГР^МА, рж. (гр. урар^а). Грамот. 
XV. А на то дворище запсали єсмо ему сею 

пашею грамою ІОРГр. № 59 (1427). 
ГРАМАДА, рж. Див. Громада 3. 
XVII. Миколай Воитьченко... жалосне 

ускаржался на грамаду Хведорковскую Ак. 
Полт. Гор. Ур. І, 105 (1667). 
ГРАМАТИКА, ГРАМАТЬІКА, ГРАММА- 

ТИКА, рж. (гр. ура|і;і.атг/.Г|). 1. Наука про 
властивості якого язика. 

XVI. Много папежовь так єсть неучонихь, 
жз и грамматики згола не уміють, якьже 
писма святне викладати могуть?^ Хр. Фил. 
Апокр. 1442. 

XVII. Что єсть грамматїка: єсть извга- 
стноє хі?дожество блгш и глати и писати оуча- 
щеє Смотр. Гр. 1,—Дали (Алексія) учити 
граматики Жив. Св. ЗЗ-б.—Школи словенскоє 
наука починаєтся: напервій научившися скла- 
довь литер, потом граматики учат Пам. КК. 
І, 54 (1624). — Іулиань... заказаль... аби 
хрстиань не научали реторнки грамматики 
Крон. Боб. 287-6. 

XVIII. Учитель грамматики Діло о реп. 
Ак. 20-6. 

2. Книжка, що те в собі науку про власти¬ 
вості якого язика. 

XVII. Далем отцу Памві десят граматик 
Арх. ЮЗР. І, XI, 350 (1616).—Грамматика 
грецькая Пам. КК. І, 121 (1627). 

/ 

3. Друга кляса в давніх школах (перша 
кляса: інфіма). 

XVIII. Вь... училищахь иміють бить сего 
года зачати ученія: фари, ивфимн, граматики, 
еинтаксимн, поетики, риторики для якихь 
учений уже и учители учрежденн Докум. 
Млр. V, 105 (1738). 
ГРАМАТИЧНА, рж. Здрібн. від «грама¬ 

тика» 2. Див. Граматична. 
XVII. Граматичок школннх... взялось ше- 

стьдесят Арх. ЮЗР. І, XI, 583 (1663). 
ГРАММАТИКЬ, рм. (гр. цраццахіхоо). В 

давній Греції вчитель язика й літератури. 
XVII. Константинь... назбираль до Акаде¬ 

мій... медиковь. грамматиковь Крон. Боб. 277-6. 
ГРАММАТИЦКЬІЙ, прикм. від «граммати- 

ш». 
XVII. (Константинь) заложиль школи грам- 

матицкіє Крон. Боб. 373. 
ГРАММОТНИКЬ, рм. Той, хто навчає чи¬ 

тати й писати дітей. 
XVII. Граммотникь: дітоучмтель, ддкь Бер. 

Лекс. 31. 
ГРАМОТА, рж. (гр. урй}і}іата). 1. Письмен¬ 

ність. 
XV. Положепн книги Морові яже и про- 

звасд грамота словеньская Ип; 18 (898). 
2. Лист, акт, урядове письмо. 
XIV. А кто иоидеть сь сею грамотою... 

торговать... азь кназь Кестути не велю ихь 
займати ЮРГр. № 1 (1341).—Даєм відомо 
кто коли сю грамоту видить, а любо слишить 
Ак. ЮЗР. II, 102 (1386).—А дана грамот(а) оу 
Кракові ЮРГр. № 21 (1388). 

XV. А на то дали єсмо сю грамоту Ак. ЗР. 
І, 29 (1401).—Ми великій князь Витовть дали 
єсмо сюю нашу грамоту Ак. ЗР. І,‘32 (1414). 

XVIII. Стефань Баторий... нададь їмь (ко¬ 
закам);., городь Терехтемировь... ствердивши 
тоє... грамотою своєю королевскою Бел. Сказ. 
11—Ієрей зась хотячій от єдння Диеце- 
зии вь инную Диецезию перейти повинень 
взяти на пісмі от Єпспа своєго грамоту 
свідктелную за которою повінень ся старати 
оу другаго Єпспа о парохію и отримавши 
ю повінень оу перваго Єпспа просити о 
грамоту отпі/стную Собр. Пріш. 56. — Чрез 
нихь (посланцов) Грамота до старшини 
и народи, а указь до міністра Наумо- 
ва... отправленн Дн. Хан. 4.—Грамота кь 
гетману писанная... читана публічно Дн. 
Марк. III, 60 (1730). —Посполитіє... которіє 
кь ратушамь по грамотамь и універсаламь 
прислушають Унів. Дай. Апост. 126 (1731). 
Духовная грамота, духівниця, тестамент. 
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:т XVII. Казаль Владимира, своєму писару Хо- 
дорцу писати духовную грамоту албо теста- 
мент Крон., Соє. 308. 
Жалованая грамота, акт московського царя 

па привілеї та маєтності. 
іХУІІІ. Добра... до которихь ми... по висо- 
чайшей жалованой грамоті отцу нашему... 
наслідници Мат. для общ. б. 66 (1749). 
Хрзсткая грамота, грамот, затверджена 

цілуванням хреста. 
XV. И Володимерко вьзверже ємоу (Всево¬ 

лоду) грамотоу Хрстьноую Ип. 315 (1144). 
ГРАМОТИКИЙ, рм. Див. Грамаатикь. 
XVI. Можеть бо истеняоє слово просве- 

тити... безь грамотикия и риторикия Сп. 
прот. Лют. 174^ 

ГРАМОТНЬІЙ, прикм. 1. Наданий грамо¬ 
тою; згаданий в грамоті. 

XV. И тую ставропикгию монастнру Пе- 
черскому... стверьжаємь... на вічньїє часи, 
подлугь листу и харатии писмени грамотное 
Арх. ЮЗР. І, І, 2 (1481). 

XVIII. Половину грамотного села Пека- 
ровь... синові моєму... ледуюОп. ст. Млр. III, 
298 (1731).—Мить новяхь не з’мишлят кромі 
давних грамотних і універсал’нихь Стат. 32-6. 

2. Висловлений в грамоті. 
XVIII. О повіншованю листовномь Митро- 

политанскомь й грамотномь Патріяршомь... 
гетману звитяжства надь Казикерменомь Літ. 
Вед. III, 263. 

3. (рос.). Письменний. 
XVIII. Вь чинь судейскій иміють бить 

избрани люде достойній, заслуженниє... гра- 
мотніє, вь правахь искусніє Права 83. 
ГРАНАТА, рж. Див. Граната. 
XVII. • Чигиринци противно гетмана Вру- 

ховецкого мужнє стали... и гранатами доку¬ 
чали Літ. Сам. 85 (1664). 

■ XVIII. Хотя 'штурмами и гранатами ихь 
(войска) достаючи жестоко утісненно и убіж- 
денно било мужественно сопротивляхуся Літ. 
Гр. 187. 
ГРАНАТИКЬ, рм. Здрібн. від II «гранат». 
XVIII. Сережки... зі гранатиками и перли¬ 
ми Зап. Черн. Губ. Ст. Ком. II, 118 (1746). 
ГРАНАТКА, рж. Здрібн. від [«граната*. 

. XVIII: (Полуботок) подариль мні 6 грана- 
токь кристалнихь пуздромь Дн. Марк. III, 368 
(1733). 

ГРАНАТНЬІЙ; прикм. Що мав в собі гра¬ 
нати II. 

XVIII. Перстень ЗІГ рубинковимь очкомь 
гранатній Зап. Черн. Губ. Ст. Ком. II, 118 
(1746). 

ГРАНАТОВЬІЙ, прикм. Див. Гранатовий. 
XVIII. Кунтушь женскій гранатовий, чор- 

нимь футромь подшитий Бнт. Млр. Обст. 
338.—вму же и сукна гранатового на кунтушь 
далемь Дн. Марк. II, 139— Возьми крашанинві 
гранатовой локотьіУкр. Госп. Пор. 59. 

I. ГРАНАТЬ, рм. Див. Граната. 
ХІЧІ.^Убито гранатом воєводу Літ. Сам. 

144. 
II. ГРАНАТЬ, рм. Див. Гранать. 
XVIII. Гранати шлифованніє Зап. Черн. 

Губ. Ст. Ком. II, 117 (1746). 
ГРАНЕСЬ, рм. Вірш. 
XVII. Гранесь, ґранесословїє: Стіх, вгвршь 

Бер. Лекс. 31. 
ГРАНИСТЬІЙ, прикм. Що мав грані. 
XVII. Под крестом галка долговато-грани- 

стая зь кгузиками гранистими (на хресті) 
Арх. ЮЗР. І, X, 147 (1637). 

XVIII. Стакань гранястій среброчеканій 
РКПЛ. 72 (1739). 
ГРАНИЦА, -ЦЯ, рж. 1. Лінія, що замикає 

простороне, або відділу поміжні маєтності, 
межа, край, кінець. 

XIV. Хто сь кимь имієть границу при лісі, 
а воидеть чересь границу у чюжій лісь Ак. 
ЗР. 1,18 (1347).—То все ддлі есмь... єму на 
віки... со всімь обьіздом'ь, (й-, со всіми 'гра¬ 
ницями ІОРГр. № 12 (1377). ■ ?| 

XV. а пан староста;па той рокь своимь 
животомь вьііхаль на тоу границю ІОРГр. 
№ 36 (1401).—Тогдьі тоть имієть світки 
доводить, што сь тими границами купиль 
Ак. ЗР. І, 40 (1420).—Пан юрьии прав вь 
своих траницах ЮРГр. № 52 (1421).—Войть;,. 
просидь нась... и мьі... дали ему дворь 
нашь... такь широко и долго, как ся тоє 
пмінье вь своихь граниЦахь масть Лит. евр. 
І, 56 (1496). 

XVI. ) Князь... из малженкого... по другую 
сторону... Холопич от Молченовской граници 
граничили АгсЬ. 8ап£. VII, 28 (1558).—Копа... 
бьша... зобрана на сліду плодника... у гра- 
ницьі на грунте Рожицкомь Ак. Копн. С. 
53 (1583). — Много за нимь гонили, ажь до 
граници мултянское Кул. Мат. І, 75 (1600). 

XVII. Шукаль єси звірей но горах по 
лісах, аж до самих границь світа Діал. о см. 
271 (1629).—Аби... до границьТІосковскихь все 
козаки били Літ. Льв. 267.—Рама, бьш на 
граници поколшіа Іріна и Вениамгнова' Гал. 
М. Пр. 115.—Тоєй же осени турки... учини¬ 
ли... границю по Стрипу ріку Літ. Сам. 150 
(1680).—Сюю границу маєт городити Дубо- 
викь Прот. Полт. С. II, 289 (1699).—Тепер 
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зостаєм вь Кадисі граді на граници Крон. 
Боб. 57,—(Ісосиф) поддаль фараюнови землю 
всю егупетскйо ажь до состатннх границь 
Літ. Рук. 25-6. 

XVIII. Замірене граници козацкой по Го¬ 
ринь Веж. Сказ. 5.—Презь весь той край 
от Иутивлской граници Літ. Бел. II, 107 — 
Понесли дшу црву оунбснне сторони и гра- 
ницн пресвітлий Пам. укр. м. III, 123 (Рк. 
Тесл.).—Сїи человіци орателїе земли бразди 
или границі заорували ІЬ. IV, 146 (Яр. Рк.). 
За границю, за границею, поза край, дер¬ 
жаву, поза краєм, на чужині, за кордон. 

XV. бму вольно (міщанину) пойти... у ве¬ 
ликеє князство Литовское, а не за границу 
Ак: ЗР. І, 145 (1404). 

XVII. Множество люду служилого... за гра¬ 
ницу вигнавши, попускали Кул. Мат. І, 85 
(1606). 

XVIII. Ми бнвали и за границею Хоз. 
Гетм. II, 187 (1706),—Отець мой Алексій 
Дроздь.... пошоль за границю и тамь умерь 
Млр. Посп. Кр. 9 (1729).—Петро Ткачь бі- 
жаль бнл за границю... на житло Вид. Ник. 
м. 66 (1733). 
Зь-за границьц :; чужого краю, з-за кордону. 
XVII. Зь-за' пшики для збожья прибудь 

Ак. ЗР. V, 133’ (1074). 
2. Міра, закрей,' рамки, крес, край, кі¬ 

нець, межа. 
XVI. (Ви) переступай есте отческіе граници 

нароушили старожитную віру Отп. кл. 
Остр. И. П. 406 (1598). 

XVII. Відаю даєм з грациц того листу вьі- 
шол, але мя тим дароуй Лік. на осп. ум. 
28.—Гранмца теди кождого члвка живота 
єсть... волд и рада Божад Тр. пости. 40. 
ГРАНИЧЕНЬЕ, рн. Чинність від яграни- 

читиь. 
XVI. Чого жь князь... жаловаль, ижь гра- 

ниченьє бшо далій отложено Ак. ЗР. І, 
373 (1506). 

XVIII. Вь пункті... о граниченю албо вьі- 
діленю воєводствь Літ. Бел. II, 251. 
ГРАНИ ЧИ(ГИ, де. 1. Стикатися границя¬ 

ми, бути суміжним, сусідувати. 
XVII. Копцьі поставленні оть кгрунту Жаб- 

чицкого и граничать кгрунть Новодворскій зь 
Жабчицкимь Ак. ЗР. V, 15 (1633).—Поле... 
граничит и описано и значит з Манковой 
граници шляхомь черниговским Арх. Люб. 
229 (1658). — Мисто на риці Бобрщі, ко- 
тороє граничит з пномь АксакомьУнів. Палія 
159 (1700). 

2. Ставити границі; відграничувати. 

XIV. Коли... мати у дітей умреть опекал- 
никь вхь не можеть дідичьства продать, а 
ни граничить Ак. ЗР. 1,17 (1347). 

XVI. Князь... из малженкою...по другую сто¬ 
рону тих же Холопич от Молченовекой граници 
граничили АгсЬ. 8ап§. VII, 28 (1558).— Отец, 
владика (тнмь добромь)... паномь єсть... толко 
доживотннмь яко сторожи ихь... держить и 
вживаеть и ничого граничити и дать креми 
крилошан не можеть Арх. ЮЗР. І, VI, 81 
(1591). 

XVII. Граничили души воскресснїе пред. 
воскресенїємь тета Ліств. 29-6. 

ГРАНИЧНЬІЙ, прикм. 1. Що лежить на 
границі, або становить границю. 

XV. Подлі Плотници ріки граничьноє Ак. 
ЮЗР. II, 109 (1474).—И многіи граничний 
городи и волости и люди и земли наши заб¬ 
рали Ак. ЗР. І, 212 (1500). 

XVI. Городи... граничьнгої Ак. ЗР. II, 
40 (1508).—Дороги єсмо никакое тут не ви- 
дели, а ни иних никаких знаковь граничних!» 
Пал. Изб. І, 2 (1508). 

XVIII. О зопсоване копца и ді?ба гранич-- 
ного Оп. Док. "9.—Вь поляхь Бурковскихь 
суть хутори... прилеглій кь граничной линіи 
Літ. Бел. III, 507—Сторона... поводовая як 
права листовніе або знаки слушні е и явніе гра¬ 
ничні є показала Сб. Мат.Лівоб. Укр. 153 (1764). 

2. Що меште на границі. 
XVI. А відь же при границахьи заставою 

граничний чоловіки не маєть... кгрунту 
земленого держати Ак. ЗР. III, 53 (1554). 

XVII. Ставенє до суду... Юзефа Синицкого 
комонника граничного Рук. № 26, к. 81. 

Граничний листь, документ,, що затверд- 
ощв правдивість границь. 

XV. Пан ивашко дідошиціши положили' 
свои листи граничньїи ЮРГр. № 45 (1413)— 
Паеь Игнать Облазнитцкій жаловал и по¬ 
ложили свои листи граничньїи Ак. ЗР. І, 42‘ 
(1421).—Я видечи оден листь граничьннй для 
старости псоватися почаль Арх. ЮЗР. VIII, 
IV, 118 (1498). 

Див. Граничний. 
ГРАНОВАТЬІЙ, прикм. Квадратовий. 
XVII. Шати... маючи на персяхь отворі» 

на шир и на довжь на долон грановатнй Крон. 
Боб. 49. 
ГРАНОВИТЬІЙ, прикм. Див. Гранистьій. 
Грановитсе яблно, овоч з дерева Риніса £га~ 

паіпщ. 
XVII. Шмпокь: овоць ест, грановотоє яблко 

полноє зерндт’запашное и смачнеє Бер. Лекс.. 
205. 
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ГРАНЬ, рж. 1. Ріг, пут, руб, край, де 
стикається дві площі. 

XV. Рожонь острь желізнни на чотири 
грани Чет. 1489 р. к. 82-6. 

XVI. Грань, оугол, часть, штра Зиз. 
Лекс. 97. 

XVII. Грань: Оуголь, част, штра Бер. 
Лекс. 31. —Андрій опатроваль и відиль у 
голові речонного Івана барзо разь шкодливе 
на нравомь боці на три грані Прот. Спр. 
Пот. 136. —Тни чтири углн, албо чтири 
грани (престола) значат чтири части світа 
Рук. Црк. Зі—«олтар соділайте длд офірь 
на чтири грани Літ. Рук. 36. 

2. Границя, межа. Див. Граница. 
XV. (Ми) чинити грани поехали Гр. Кн. 

Лит. 7 (1481).—Седце изперва и донині вь 
собі маеть по старую грань какь ми сами 
держали Ак. ЗР. І, 77 (1458).—Вь томт> ли¬ 
сту написано гді они имь грани поклали 
Ак. ЗР. І, 169 (1497). 

XVI. Грань тоей ниви положили єсми зь 
Софійскою землею Арх. ЮЗР. І, VI, 9 
(1507).—Намь грань Комарова могила зь вами 
Ак. ЮЗР. І, 42 (1510).—Тая дорога увошла у 
кгрунти Дубенскии села Иваия гранми аж 
до граней князя Головниннх Арх. ЮЗР. 
VIII, III, 21 (1570). 

XVIII. Од дуба положена грань Кн. Міск. 
Полт. 258-6 (1731).—Поновлене попсованих 
граней коло мнстнра Оп. Док. 8-6.—0 показан- 
ной вь ихь кріпости грані Сб. Мат. Лівоб. 
Укр. 151 (1765). 
За грань. Див. За границю. 
XVIII. Просить будто слідстгія, а мислит: 

какь би за грань викрутися з Кіева Листи 
Конт. 9. 

3. Межова ознака на дереві, зарубка, карб. 
XVI. Туіе Іігапу газ іерег гпо\га ропо- 

тсуіу, у V Іізіе па Іурі Ьгапу роїогуїу Арх. 
ЮЗР. VII,1 II, 18 (1530).—Видел єсми грани 
в дереви иочерчени АгсЬ. 8ап§. VII, 18 (1557).— 
Тамь на соснахь крнжи зарубали и грани 
понатесовали Кн. Гродск. Луцк. 180 (1571). 

XVII. Конотопцн... на десять версть грани 
подсікли и копцн роскопали... і всякиє ме- 
жевиє признаки... перепортили Арх. ЮЗР. 
III, IV, 670 (1652). 

XVIII. На болшом дубі старая грань крест 
Кн. Міск. Полт. 259 (1731).—Обі сторони 
просили суда подкоморского вніхать и при 
чинимой ними грани присутствовать Сб. Мат. 
Лівоб. Укр. 197 (1767). 

4. Межа що поділяє площину на час¬ 
тини. 

XVII. Зацннй клеиноть Долматовь... хрі- 
стїанству... слршть, все то в’ соб?й маеть... 
свомми грандми в’ гербі обьясндєть Отч. 
Пер. СПВ. 1911 г. 101 (1624). 

5. Уступ, артикул. 
XVI. Указуємь тежь право духовнеє вь 

правилахь светихь отцовь у грани первой 
глава пятая заповеди третєє Арх. ЮЗР. 
І, І, 173 (1583). 
ГРАНЬЕ, рн. Чинність від «грати». ; 
XVII. Коби аби куби...: костки, гра або» 

граньє костокь Гол. П. М. II, 211 (Поуч. 
Діел. 1642). 

XVIII. Рота драгунская... отдавала честь 
гетману зь барабанннмь боємь походу и зь- 
граньємь музики Дн. Хан. 15 (1720). 
ГРАН'БТУРОВЬІЙ, прикм. Див. Ґрані- 

туровьій. 
XVIII. Сподница гранітуровая, жовтая Арх. 

Сул. 219 (1744). ' - 
ГРАНЯСТЬІЙ, ГРАНЯТЬІЙ, прикм. Ди 

Гранистьій. 
XVII. Тогож креста столец срібний з над¬ 

писом... вь верху того столца окувка такь же 
срібрная з вежнчками 4 гранятнми и пятой 
половица Арх. ЮЗР. І, X, 147 (1637). 

XVIII. Рукоятіа пестропозлащенніє паска¬ 
ми гранястими Ризн. Соф. Кн. 79 (1741). 
ГРАСОВАНЬЕ, рн. (йол. §газо¥апіе). Чин¬ 

ність від <<грасовати». 
XVII. Отожь и той унеи ироклятой завсти- 

датися потреба за своє єи таковоє грасоване: 
Діар. Фил. 114. 
ГРАССОВАТИ, де. (йол. ^азот?ас). Див.. 

Грасовати. 
XVII. Хто того не відаєть, же кождому 

злочинци, би и найдалшей грассоваль прійде 
ему єднакь встндливая заплата Діар. Фил. 
114.—(Ми Запорожці) грассовалисмо в землі... 
непріятелекой безпечне Зварн. Источн. І, 504 
(1693). 

XVIII. Повітре моровоє значне грассовало. 
Літ. Бел. II, 500. 
ГРАТА* рж. Див. Ґрата. 
XVII. Маєт... в нем (олтари) бити грата 

мідяная Крон. Боб. 48.—Рук. Хрон. 46. 
XVIII. За тратою у ракахь лежать: царица 

Оеофанйа нетлінна Пелгр. Ип. Виш. 18.—Дві' 
окошка зь гратами желізньши Оп. Ст.Млр. 
III, 210 (1767). 
ГРАТИ, де. 1. Бавитися в яку гру. 
XVIII. В карти грати не вмію Укр.-Р. Арх.. 

ЇХ. 49,—Недорослий, он муж будет в цуркн 
грати Клим. Вірші 85. . 

2. Бавитися, забавлятися. 
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XVIII. Тогдн ся все сот’вореня зрадовало и 
веселило и грало Пам. укр. м. II, 104 (Рк. 
Тесл.). 

3. Видобувати тони, вигравати (на музичнім 
.знарядді). 

XVII. Танцован’е, танець, котрого грають 
•Бер. Лекс. 70. — Пйснька такь сшьванад, 
якь гранад ІЬ. 133.,—Мусилемь такь плясати, 

.якомьграно Гол. П. М. І, 319 (Смотр. 1628).— 

.Давмдь гг/слдми свомми, граючи на нмхь, 
отгандль злого дра Гал. Кл. Раз. 
346. 

XVIII. Абн то...грано,трублено, сур’мано, 
співано Пам. укр. м. І, 316 (Рк. Тесл).—Црь 
■Двдь ставь грати оу гуслн ІЬ. II, 326 (Рк. 
Тесл.). — Уміємь на инструментахь грати 
Літ. Бел. III, 370,—Где буде музика грати, 
мушу вам давати знати Укр.-Р. Арх. IX, 
73,—Архаґґели грают, хори враз спізают: 

Христос Воскрес ІЬ. X, 287. 
4. Видавати звук, голос, бреніти, шуміти, 

хвилювати, буяти, підскакувати. 
XVIII. Тн море весело грай!А вн горн и 

пагор’ки скачіте, грайте Пам. укр. м. II, 181 
<Рк. Тесл.).—Море шумит, море грает, увес 
пісокь заливаєть Пер. Мат. І, І, 222. 

ГРАТИСЯ, де. 1. Бавитися, робити з чого 
забавку, жартувати. 
№ XVIII. Мні ся се(р)це крає жеся на улицч 
діти(й) ба(р)зо мн.ого грає Вірші Різдв. 140.— 
Шлет до него(Александра)... колісне, котор;м 
ся діти грають Ал. Тиш. 41—Єздилисмо... 
до сестри где и вь карти гралисмо Дн. Мерк. 
III, 40 (1730).—Дів’ка... грала сд из своими 
ннами на єдной ріці Мораеі на леді? Пам. 
укр. м. II, 340 (Унґв. Рк.).—Изжурилаи ся, 
изміниламь ся, що з милесенкимь да не тра¬ 
лам ся Рук. К. У. № 21 к. 9. 

2. Мінитися, миготіти, блищати, лис¬ 
ніти. 

XVIII. Коли сд стнй Ішань народивь,тогдн в 
нбі слнце сд играло. И тепер каждого рокі? на 
єго сто слнце коли сходит, то сд красно 
граеть Пам. укр. м. II, 106 (Рк. Тесл.). 
ГРАТИФИКАЦ1Я, рж.- (лат. §таШісаііо). 

Ладзвичайна винагорода грошева. 
XVII. Вмст в’ особі оного яко кревнемі? гра¬ 

тифікацію и гонорь оказ&мь Тит. 138(Копист. 
1625). 
ГРАТИФИКОВАТИ, де. (лат. щаіііісаге). 

Винагороджувати, дарувати. 
XVII. Вмлмь моим млетивнм паномь (книгу) 

дедикую и офірую: тим гратификрш не¬ 
тонко вам влясньїн потомкюм, але и повинним 
Тит. 185 (Бер. 1627). 

ГРАТУЛЮВАТИ, де. (йол. цгаіиіотас' з лат. 
§гаіи1аге). Віншувати, поздоровляти. 

XVII. Грат&шєт’ и мйлад шчмзна наша 
соб?5... «особі? Вмст моего млет: пана Тит. 333 
(П. Мог. 1637). 

ГРАФІЯ, рж. Пив. Графія. 
XVII. Гріхь Ірин писан’ ест’ графїєю же- 

лйзною Гал. М. Пр. (пр.) 3. 
ГРАФСКЬІЙ, пртм. від 1 «графг». 
XVIII. Писала пані матка... чрезь денщика 

графекого Дн. Хан. 38. 
ГРАФША, рж. Жінка «графова». 
XVIII. Графша зь полковниковою де-Фрон- 

бісовою обідали у полковника и гуляли Дн. 
Хан. 38. 

I. ГРАФІ», рм. Див. Грабя. 
XVIII. Били мн у графа Сави Владисла- 

вича которнй нась своєю верейкою отослаль 
Дн. Хан. 50. 

II. ГРАФЬ, рм. (гр. чрауе'к). Той хто пише, 
писар. 

XVIII. Я сихь Літописнихь діяній графь 
и сказатель Літ. Бел. III, 90. 
ГРАНЬ, рм. Див. Играчь. 
XVII. Лмкь: Зестье, албо з’громазйенье спі- 

ваковь, любь грачовь илм танец Бер^Лекс. 

XVIII. Музики питавши? я, грачь цудзо- 
земский Вірші воскр. II, 34 (1719).—Кролев’- 
скїе гудаки и грачі препншнш Пам., укр. 
м. І, 315 (Рк.-Десл.),—Не будет... ані музики, 

ани грача якогож колвакь бісовскаго ІЬ. 
IV, 285 (Рук. Н. Д.). 
ГРАЯТИ, де. Ератти. 
XVI. Тогда по руской земли рітко ратаєві 

кикахуть нь часто врани граяхуть Сл. о п. 
Иг. (Пер.) 104. 
ГРЕБЕЛКА, рж. Здрібн. від гребля». 
XVI. Перенемши мене на добровольной до- 

розе на гребелци Кн. Гродск. Луцк. 114 
(1573).—Одь гребелки староє на гору полем 
до кургановь Арх. ЮЗР. І, І, 474 (1595). 

XVII. Матяшь... на той гребелці мльшокь 
строячи (не має) греблю поднймати Ак. Полт. 
Гор. Ур. II, 82 (1671).—В гребелці много 
кошту игумень вложиль ІІрот. Полт. С. II, 
12-6 '(1675). 

XVIII. Хуторь... над річкою Журавкою 
зь гребелкою Арх. Мот. 27 (1721). 
ГРЕБЕЛНЬІЙ, пртм. від «гребля»-, що на 

греблі. 
XVIII. На річкі Чернявці гребелная мел- 

ница одна Зап. Черн. Губ. Ст. Ком. II, 132 
(1742).—З двохь мьлиновь гребелнихь приняль 
дойннц пять (борошна) Арх. Вид. м.; екон. 

) 
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спр. (1750).—Мелниці гребелніе... н вітран- 
ніе Арх. Мот. 106 (1766). 

Гребелное (мито), мито від греблі, оплата 
за переїзд греблі. 

XVI. Мито гребелное Арх. ЮЗР. VIII, VI, 
222 (1568).—Славноє намети Жикгимонть 
Августь оть воза купецкого по чотири пенези 
гребельного, зь ласки своее брати даль ІЬ. 
І, І, 85 (1577).—Маеть Себестнянь.... старо¬ 
ство... зь митами... гребелньши... держати іЬ. 
VIII, V, 265 (1594). 
ГРЕБЕНЕЦЬ, рм. Здрібн. від «гребеньь. 
XVIII. (Вірній) о гребенникахь, що гребенці 

зь роговь... робят до чесанА головь Клим. 
Вірші 126. — Гребенцовь три, едень малій 
Реєстрь Ризн. Соф. 14 (1734).—Никиті сто¬ 
ляру ,' что зділал пуделко на гребенець білий 
новий Ризн. Соф. кн. 121 (1740).—Сину Василю 
купленн бачмаки... и гребенци ЗО к. Дн. 
Хан. 275. — Уже Іона оздоровіть мало и 
чепіеть гребенпемь Листи Еонт. 11. 
ГРЕБЕННИКЬ; рм. Той хто робить гре¬ 

бінці. 
XVIII. (Вірній) о гребенникахь, що гре- 

бенці зь роговь... робят до чесанА головь 
Клим. Вірші 126. 
ГРЕБЕННИЦКЬГЙ, пртм. від «грвбеншт». 
XVIII. Из’ гребенницкихь діль єст всімь 

вигода Клим. Вірші, 127. 
ГРЕБЕНЬ, р'м. 1. Знаряддя чесати волосся. 
XVII. (Купець) научил частій рукою... 

гроши... перебирати, а шажли гребенем бороду 
чесати Рад. Ог. 930 (1676). 
$[ XVIII. Всякий народ в себе гребені три- 
мает Клим. Вірші 126. 

2. Ряд горбів. 
XVII. Гребенемь переходили до Проворо- 

тья и кь Бовтишу Ак. ЗР. V, 216 (1688). 
XVIII. Йти Гребенемь до самого Ингкулця 

Літ. Бел. III, 483. 
3. Шпиль, вершок, верхній край. 
XVII. Колодаз... на барзо високой горга, 

на самомь гребени Бер. Лекс. 298. 
ГРЕБЕЦЬ, рм 1. Той, що веслом посуває 

судно по воді. 
XV. Исхитриль Издславь лодьи дивно біша 

бо в нихь гребци невидимо, токмо весла ви- 
дити Ип. 423 (1151). 

XVII. Гребцга: Флмсове Бер. Лекс. 31.— 
Господар с корабля... зобравши гребцов и 
стнрника хотіль уєжджати Жит. Св. 363. 

XVIII. Били ми у графа... которнй нась 
своєю верейкою отослаль ажь до квартери 
дано гребцямь 25 к. Дн. Хан. 50. 

2. Той, що згромаджує сіно граблями. 

XVI. Нехай они только дають по двунад- 
цати гребцовь Ак. ЗР. І, 227 (1501). 

XVIII. О гребцахь сіннмхь Клим. Вірші 
181.—Слобожанамь... роздаль денегь 7 р. 70 к. 
косить сіно по 6 к. на день, а гребцамь Зр. 
40 к. Дн. Марк. III, 296. 
ГРЕБЛЕННЬІЙ, пртм. Див. Гребелньїй. 
XVI. Вегиі.. ЬгеЬІеппоЬо ро ріепіегіи Пам. 

КК. IV, II, 227 (1545). 
ГРЕБЛИЩЕ, рн. Місце, де бум гребля. 
XVI. Минувши крьшицу и староє греблшце, 

ажь до сеножати Арх. ЮЗР. І, І, 475 (1595). 
ГРЕБЛО, рн. 1. Див. Гребля 2. 
XVI. Одь гребла дорогою городскою "черезь 

Болотвину річку Ак. ЮЗР. І, 39 (1509). 
2. -Весло. 
XVII. Гребло: Весло, опачмна Бер. Лекс. 

31. 
Гребла кормилнає, стир. 
XVII. Гребло Корммное: Стмрь, корма Бер. 

Лекс. 31. 
На гребляхь; поміччю весел. 
XVIII. Ми ишли вь флоті томь, що и піхот- 

НІ6 всі полки... то поноснимь вітромь, то 
на гребляхь ишли Дн. Хан. 38 (1722). 

3. Залізне знаряддя тати або чистити 
коні, греблиця, скребло, скребачка, картч. 

XVIII. Утікь возища Іліяизнеськожухь... 
гребло, попону новую Дн. Хан. 175.—Гребло 
конскоє одно Арх. Вид. м.; екон. спр. (1755).— 
И вляти тое (ліки) коневі чрезь гребло 
вь горлоІУкр. ГоспАПор. 59. 

4. Дерев’яний брус, щоб£ рівняти насипане 
вщерть з вінцем начиння, “стрихівш, стрих. 

XVIII. Четвертями, а не мішками везді 
хлібь продавать не нотрусивая безь верха 
но по гребло вьщеркь Права 762. 
ГРЕБЛЯ, рж. 1. Наст, вал круг города 

з ровом побіля', рів. 
XV. И 6ашє мости чресь греблю (ХП. 

гроблю) к воротом городннм Ип. 62 (977).— 
Біжащимь же пішьцемь к городу по гребли 
оулучи сам (Андрій Боголюбский) по нихь 
ІЬ. 390 (1149). и Ш 

2. Наст, вал, щоб повстримувати воду в 
ставу, таж; вал, поміст до переізду через 
багна, болото й інш. ■ 

XVI. (Воєвода) дозволиль ему греблю за¬ 
сипати н мльшь збудовати на Поточьку Арх. 
ЮЗР. І, VI, 31(1541).—Где грабарн греблю 
сиплють Кн. Гродск. Луцк. 106 (1562). 

XVII. Чіа гребля того и етавь Клим. Прип. 
255. — Не малая за правди єст речь воду 
жадними греблями незасьшаную задержати 
Ліств. 23-6.—Продали пну Промови... зай- 
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мище... на речці Рогозкой... способноє 
«на занятя гребли Ак. Полт. Гор. Ур. II, 42 

(1667).—А млнаь тоть абьі напрану греблі 
подданнми єго пастьірской милости міль 
Черн. Тип. 575 (1679).—ПризнаЕаю, ижем 
продал млин сеой... на греблі міской пера- 
тинской' Стор. 15 (1683).—Сапор... уснпавшн 
греблю великую, воду на місто пустиль Крон. 
Боб. 279-6. , 

XVIII. На греблі самй себе подавили 
утікаючи Літ. Сам. 144 — Доєхали (ми) заливи 
морской и черезь оную зділавши греблю зь 
комишу переправились всі Дн. Марк. І, 
306—307 (1725).—Буди бнкто... погребелноє на 
гребляхь... насилновзималь... такового имініе 
оное имієть бьіть отписано на государя Прага 
59—На толоку какь греблі гатили... розий- 
шлось горілки відерь 4 Арх. Вид. м.; 
екон. спр. (1755).—Кто би... греблю к’ чу¬ 
жому берегу присипаль, то по доводу за то 
гвалту дванадцять рублей уплатил би Стат. 61-6. 

3. Див. Гребло 4. 
XVIII. Борошна молотого давать 11 четве- 

ричковь московскихь подь греблю Дн. Марк. 
III, 170 (1732). 
ҐРЕБНИЦЯ, рж. (?). 
XVIII. Келихь злоцістій з накришкою, ко- 

торій на гребницю обернулем Ракуш. 57 
(1701). 
ГРЕБСТИ, де. Ховати (померлих). 
XVII. Тела змерьлнх людей арештують и 

гребьсти их забороняють Арх. ЮЗР. І, VI, 
815 (1648).—Євстафий Малярь даль гребучи 
матку свою в склепі... з. З іЬ. І, XI, 407 
(1648).—Нехай умерлне гребут мерлнхь Жит. 
Св. 547.—Тіла тоєи княгині вь церкві греб- 
сти не позволяль Гал. Каз. 148. 

• ГРЕБТИ, де. Громадити, збирати граблями 
сіно або збіжжя. 

XVIII. Звичайно то, діло музчмзнамь ро¬ 
бити, гребти сіно Клим. Вірші 181—Сотникь 
дворовимь моимь приказувань... гребти и вь 
поле жать Зап. Черн. Губ. Ст. Ком. II, 233 
(1755). 
ГРЕБТИСЯ, де. Поміччю весел (або чогось 

подібного) посувати судно по воді. 
XVI. Греблисд якобьі сталюй... двадеедт 

Єв. Пер. (рк.) 366. 
XVIII. Весма на морі тихо стало такь, 

что судно уже и рушитись не могло,, того 
ради и лопатами греблись Дн. Хан. ЗО (1722). 
ГРЕДА.; рж. Див. Гряда 1. 
XVII, Сеножать тая границею...от великого 

дуба просто до лозьі, там же долиною... знову 
зас через греду Арх. Люб. 227 (1637). 

ГРЕДИТУРА^ рж. ГРЕДИТУРЬ, рм. Див, 
Гредитур-ь. 

XVIII. Подшита (палиця) гредитуромь зе- 
леньїмь Кн. ризн. 41-6,—Поділиш (нарукав- 
ниці) желтою гредитурою іЬ. 60-6. 
ГРЕДИТУРНЬІИ, прикм. Зроблений з «гре- 

дитуру». 
XVIII. Єпитрахиль гредитурннй желтьій 

Кн. ризн. 55-6. 
ГРЕДИТУРЬі рм. Див. Ґредитурь. 
ГРЕЗЕТОВЬІИ, прикм. Див. Ґрєзетньїй. 
XVIII. Омофорь грезетовій блакитній Кн. 

ризн. 37-6. 
ГРЕЗНО, ГРЕЗНЬ, рн. Виноградне їроно. 
XVI. А постава твоя приподобана єсть палмі, 

а сесца персеи твоихь грезнови винному П.П. 55. 
XVII. Грезновенїє, грезно, ь: їроно вмнноє 

Бер. Лекс. 31. «її 
ГРЕЗНОВНЬІЙ, прикм. Виноградовий. 
XVII. Оноє місце назвали дебрь грезнов*-- 

ная Рук. Хрон. 55. І*., 
ГРЕЗНЬ, рм. Див. Грезно. і 
ГРЕКИНИ,-НЯ, рж. Жінка з грецького на¬ 

роду. 
XV. Сего бо мти преже церницою бша грет 

киш боудчи Чет. 1489 р. к. 237. 
XVII. Межи... иевістами бша єдва девица 

грекиня Кул, Мат. І, 163 (1624).—Володи- 
мер... взял... жону брата своєго Ярополка 
грекиню Жит. Св. 525-6. 
ГРЕКОСЛОВЕНСКЬІЙ, прикм. Грецький і 

слов’янський разом. 
XVII. Грамматику грекословенскую друк(у> 

Лвовского продаль Арх. ЮЗР. І, XI, 369 
(1626). 
ГРЕКЬ, рм. Чоловік що походить з Греції. 
XV. Иміли вальку со греки Чет. 1489 р. 

к. 29-6. 
XVI. Греки—еллинн Єв. Пер. (рк.) 375. 
XVIII. Грекь Дмитрій купиль... кагве Дн. 

Марк. III, 243 (1732). 
Див. Ґрект,. 

ГРЕМЬТИ, де. Справляти гук, гриміти. 
XVI. Ярь туре Всеволоді!... гремлеши о 

шеломьі мечи харалужними Сл. о п. Иг. 
(Пер.) 102. 

Див. Гриміти. 3. 
ГРЕНЬТУРНЬІЙ,ярїші. Див. Ґранітуровьій. 
XVIII. Запаски: штофная, гренітурная Мат. 

для общ. б. 88 (1752). . _ * 
ТРЕСТИ, де. Див. Гребсти. 
XVII. Климент утял ему (Гордияну) го¬ 

лову... и прес пят дней єго не трести казав 
Жив. Св. 137-6. 
ГРЕСТЬ, рм. (Хрест)? 
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XVI. БогоЬа, коіогаіа ж Ьгеві ісіеі % Кге- 
тіапса бо ЬиОодазаег Арх. ЮЗР. VII, II, 
39 (1589). 
ГРЕХЬ, рм. (блр.). Див. Гріхь 1. 
XV- Грехи моя Чет. 1489 р. к. 16. 
XVI. Вьімовитисд не могоут £5 грехоу 

своєго Єв. Пер. (рк.) 417.—вє милость видечи 
з грехом своє мещкане у малженстве с паеомь 
каштеляномь, до єго милости єхати... не хочет 
Арх. ЮЗР. VIII, III, 298 (1576). 

XVII. Покутою грехов збиваємо Каз. № 32, 
ж. 1-6. 
ГРЕЦКЬІЙ, прикм. від «греш. 
XV. Царь на мд Грецкьш вьставаєть ратью 

Ип. 407 (1150). 
XVI. Еинсонь греции слово 6в. Пер. (рк.) 

78. 
XVII. Далем оправити сребром євангрлиє 

грецкое Арх. ЮЗР. І, XI, 353 (1616).—А же 
то правда свідчить о томь книга грецкад, 
названад новий скарбь Кн. о Вірі, 91. 

XVIII. Волностямь релігія грецкой... 
шкодити не будуть Бел. Сказ. 217,—Снійдо- 
щася грецкіє діти на набоженство кь церкви 
Гр. Барск. І, 50. 
По грецку, в грецькій мові. 
XVI. Титоуль написаль... по грецкоу 6в. 

Пер. (рк.) 431-6. 
XVII. Патріарха... послали епястолію по- 

грецку Арх. ЮЗР. І, VIII, в. І, 219 (Кн. 
о Вірі).] 

5. Див. Грецкьій. 
ГРЕЧА, рж. (рос.). Див. І. Гречка. 
XVIII. Посіять не упуская временя гречи, 

гороху, маку, льну Арх. Сул. 117 (1778). 
ГРЕЧАНЬІЙ, прикм. Зроблений з гречки. 
XVII. Муки три осмачки і гречаной осмачку 

Прот. Полт. С. II, 16-6 (1675). 
XVIII. Дождавь гречаной паски Клим. Прип. 

211. —В дворі борошна... гречаного бочокь 
11 Вас. 36. Мат. Лівоб. Укр. 73 (1721-22).- 
Лугь з попелу гречаного робити Млр. дом. 
ліч. 32.—Два міхи хліба... житного... я гре¬ 
чаного Журн. Дан. Апост. 51 (1728).—Крупь 
гречаники четвертей 5 Арх. Сул. 251 (1766). 
ГРЕЧЕСКЬІЙ, прикм. Див. Грецньїй. 
XVIII. Аще же что... продкомь нашими... 

похвали годного и обрістися можеть, то не 
вь наших... але вь іностранних, греческих, ла- 
тинских, німецких и полских гисториографахь 
Бел. Сказ. 2. 
Греческнй законі, віра, християнська ре¬ 

лігія грецького обряду. 
XVI. Церкви под івшья Граче жого и’Рйм- 

сксго закону Ак. ЮЗР. І, 40 (1509).—(Панна 

Ганна) охрищона... по обичаю греческого за¬ 
кону Арх. ЮЗР. VIII, III, 19 (1570). 

XVIII. Кролевскоє величество обнвателямь 
стану шляхетскои річи (хотя би они Гречес¬ 
кого закону били) по давнихь правахь обіща- 
еть Літ. Гр. 91.—Поляки... многии у них 
храми греческія віри отняли Вел. Сказ. 9. 
ГРЕЧИ, присл, Див. Гречи. 
XVII. Ось я перший на земля гречя собі 

сяду да и ноги звіщаю Др. Ол. Ч. Б. 148. 
ГРЕЧИНЬ; рм. Грек. 
XVII. Еллддїй: Гречинь Бер. Лекс. 270.— 

Далем гречинови, котрого посічено на пред- 
містю з. 4 Арх. ЮЗР. І, XI, 424 (1654).— 
За упрощенемь вь домь пана Іоана Павло¬ 
вича Козмн гречина Арх. Мот. 117 (1676). 

XVIII. Гречинь Маврокордатій, тайній се¬ 
кретаря Султана Літ. Вел. III, 514.—Бо бисть 
родомь и язикомь гречинь оть Кипра Гр. 
Барск. II, 126.—Не єсть розлуки ни жидови 
ни гречинови, чомь одинь господь усімь єсть 
Поуч. Няг. 80. 

Див. Гречинь. 
ГРЕЧИХА, рж. (рос.). Див. І. Гречка. 
XVI. Гречихи, хотяжь не росла, але добра 

Кул. Мат. І, 62 (1592). 
XVIII. Гречихи десятин десять Арх. Вид. м.: 

екои. спр. 76 (1754). 
ГРЕЧИЩЕ, рн. Стерня після гречки. 
XVI. Виділь плесо великоє гречки] пожато 

и там же понедалеко того гречища видел 
єсми просо пожатоє Кн. Гродск. Луцк. 176 
(1562), 

І. ГРЕЧКА* рж. Бот. Ро1у§опит їа^ору- 
гит, сама рослина, або її насіння, що з нього 
роблять борошно та крупу, гречка. 

XVI. Степанка... на поля стадо... нагнавши, 
гречки потоптал Агсії. 8ап§. VII, 38 (1558).— 
Овен, горохя и гречки на земли нашой пото¬ 
птали Кн. Гродск. Луцк. 150 (1562).—Взято... 
гороху возов семнадцат гречки коп сорок 
и пят Акт. кн. № 2046 к. 538-6. (1572).— 
А збожя у гумяи... гречки стожокь Арх. 
ЮЗР. VI. І, 204—5 (1590). 

XVII. бслибь не ярина, гречки' и проса, 
то люде бь зь голоду помирали Літ. Хм. 78 
(1638).—Зь нового жита било колода по золо- 
тмхь 22, а гречка по золотихь 19 Літ. Льв. 
260.—Знасюнд подобнаго подобное сд родит... 
з’ гпечкя течка Рад. Він. 823. 

XVIII. Прудко Стецку мелй гречку Укр.- 
Р. Арх. IX, 58,—Гречки мішокь по полкопи 
(продавали) Літ. Вел. III, 544,—На насіння 
дано гречки Арх. Вид. м.; екон. спр. 81-6 (1754). 

Див. Гречь. 
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У гречку сканати, вскочити, зраджувати,- 
дити подружжя. 
ХУДІ. У гречку цскочивь, да и вворвавь 

Клим. Прип. 249,—їна (жінка) в гречку ска- 
четь добре без мг/жа Клим. Вірші 79.—Жена... 
Дорошенка... вь гречку зь молодшимь отьнего 
по літамь скакає Об. літ. 26 (Ер. оп. Млр.). 

II. ГРЕЧКА, рж. Лив. Грекиня. 
ХУІ. Жена... бша ел’лин’ска греч’ка 8в. 

Пер. (рк.) 154. 
ГРЕЧНЬІЙ, прикм. Див. Грецнмй, По греч¬ 

ку. Див. По грецку. 
XVI. При той же церкви и замочку хсчемь 

науку дітокь малихь, для чого, абьі ховано 
два бакалярн, такихь жебн одень училь по 
гречку, а другий по словенску Арх. ЮЗР. 
І, І, 237 (1588). 
ГРЕЧНЕ, прим. 1. Ввічливо, чемно. 
XVII. Пойди тн от нас пану поклонися греч¬ 

не Др. Ол. Ч. Б. 151. 
2. Добре, вигідно, зручно. 
XVII. Алексій, давши свою шату нищему, 

річ до нищего говорить: обачиш самь, якь у 
ней будет тобі гречне Др. Ол. Ч. Б. 155. 
ГРЕЧНИКЬ, рм. Див. Грекь. 
XV. Се же оувідавши Половци, мже князя 

не в любви живуть, шедше в пороги начаша 
пакостити Гречникомь (ХП. гречинником) Ип. 
526 (1167).—Вьзведоша Гречникн (ХП. гре- 
ченникьі) ІЬ. 

I. ГРЕЧНЬІЙ, прикм. Див. Ґречний. 
ХУД. На всюмь єстес гречний, тилко (в) 

п|Єдсявзяти своєм нестатечний Др. Ол. Ч. Б. 

II. ГРЕЧНЬІЙ, ГРЕЧЧЯНЬІЙ, прикм. Див. 
Гречаний. 

XVII. Ди ячменний, ни греччяннй, ни ов- 
сяннй, ни просяний (хлібі.) Тр. П. М. 235. 
ХУДІ. Крупь гречннхь две четверта Оп. 

им. Дан. Алост. 47. 
ГРЕЧЬ, рж. Див. І Гречка. 
ХУДІ. Гречь передравши на мелкіє крупи 

жорнами, отдаємь Млр. Посп. кр. ЗО (1727). 
ГРЕШЙТИ, де. (блр.). Див. Грішити. 
XVI. Ми грешим, што часокь Хрон. Рнмши 

218 (1581). 
ГРЕШНИКЬ, рм. (блр.). Див. Грішнинь. 
ХУІ. Зь... греш'никн мис’трь вашь ясть и 

пиєт 6в. Пер. (рк.) 134-6. 
ГРЕШНЬІИ, прикм. (блр.). Див. Грішний. 
ХУІ. (Христос) приидеть соудити... пра- 

ведньгх и грешннх 8в. Пер. (рк.) 482. 
ГРИБЬ, рм. 1. Бот. Виплив, губа, гриб. 
ХУД. Только грибовк, а бабковь вт> лете 

вельми много ,бшо зродило Куд. Мат. І, 83 

(1604) .—Риби вялиє и гриби для призийск$ 
моєго купец’кого поскупованоє, а ніть відо¬ 
ма где тое все покравши подівала (Мотря) 
Прот. Полт. С. І, 138 (1691).—Агрішина... 
отруила цесара в грибахь Крон. Боб. 195. 

XVIII. (Индукта) от тисячи грибовк рі 
копійки Вас. 36. Мат. Лівоб. Укр. 64 (1722).— 
За ситце грибовь 15 к. Дн. Хан. 38/ 

2. Воіеіиз есіиііз, білий гриб, справжній 
гриб. 
ХУДІ. В... осінннх місяцях... бьіваєть 

урожай на рижки, гриби и другіє губи Арх. 
Вид. м.; інстр. (1767). 
ГРИВА, рж. Довге волосся на шйі в коней 

і інших тварин. 
XVII. (Аяе^андерь) гриву гладил Ал. їїеч. 

166—Александерь... его (Буцефала) лагодив 
ласкаль, гриву чесаль Крон. Боб. 163-6. 

XVIII. Конь доброй такь познаєтея... шіи 
винесенной и крутой, гриви густой Млр. дом. 
ліч. 18.—Купилем дриьганта масловатого, бі¬ 
лая грива и хвость, за 15 р. Дн. Марк. III, 
112 (1731). 
ГРИВЕНИКЬ, рм. (рос.). Монета срібна ро¬ 

сійська, мав в собі десять копійок. 
XVIII. Вк шуфляді талярей 3... пятая 

чвертка гривениковк 6 Бит. Млр. Обст. 347. 
Див. Гривна 4. 

ГРИВЕНКА, рж. Здрібн. від «гривна», 
XV. Застали єсмо оу стго спса на красном 

4 иконн кованих, а 3 иконн з віньци 2 гри- 
веньце золотих ЮРГр. № 63 (1429). 

XVII. Гривенокк дві ЗЛОТИСТНХЬ от об- 
разовь с камьжами простими Дам. КК. І, 
118 (1627).—На томк образі... гривенька або- 
місячокь еребрньїй ІЬ. 120 (1627). 
ГРИВНА, рж. 1. Певна лічба хутер, що 

заступали гроші в княжій Русі; рід давньої 
монети: гр. литовська 75 грошей, польська. 
48 гр. 
ХІД. Положити за головоу 80 грвиь Р. 

Правда (К.) 615-6. 
XIV. Францпкь продаль Юрьєви дідичь- 

ство за 100 гривенк Ак. ЗР. І, 9 (1347).—Хочю 
дати, оже Богк дасть, моєму господарю коро¬ 
лю двісті гривень рускихь ІЬ. 27 (1348).— 
Дві гривні даль єсмь косарю ЮРГр. № 18 
(1386-1418). 

XV. А село єсмь коупиль Березовичі... и 
даль єсмь на немь 50 гривень коунь Ип. 904 
(1287).—Блюда великаа еребрднаа и коубькн 
золотиє и серебрАНЬїє самь передь своима 
очима поби и полья в гривни и монис-та ве¬ 
ликая золотая баби своєи и матери своєи, 
все полья н розьсла млетиню по всеи земли 
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ІЬ. 914 (1288).—Заплатити ему пдтьдесдть 
гривен полугрошки ЮРГр. № 59 (1427). 

XVII. Зоставилемь среберка полодинадцати 
гривньї Ак. Мг. м. 268 (1634). — Троянусь... 
роздаль тридцят гривен сребрнихь 6в. Рещ. 
226-6.—Йшли дворане... несучи десят гривень 
злота Крон. Боб. 202. 

2. Міра ваги: 200 грам. 
XIV. А пить могоричь... за дві гривні 

віснии меду ЮРГр. № 6 (1366). 
XV. Хрсть... с чепьми, а в немь гривна 

золота Ип. 352 (1147). 
XVI. Другий крест сребреньїй позлоти- 

стий, вь которомь сребра гривень три Арх. 
ЮЗР. 1,1,279 (1590).—Острогь пара сребрннхь 
позлотистнхь важили гривна одна Ак. ЮЗР. 
І, 265 (1596). 

XVII. Сребра дробьдш больщ гривни Ак. 
Полт. Гор. Ур. І, 32 (1665).—Литра (маеть) 
полторн гривньї Крон. Боб. 327. 

XVIII. Ложокь шесть, вагою дві гривньї 
Зап. Черн. Губ. Ст. Ком. II, 292 (1744). 

3. Намито з дукачів. 
XVII. Гривна злата: Ланщ/хь золотий. Грив¬ 

на: Клейнот’, ланці/хь Бер. Лекс. 31.—Клей- 
ноть, гривна, увясло Синон. сл.-р. 34.—Мо- 
нисто... гривна, утварь, украшеніє іЬ. 42.— 
Віданий праві бнль чинь послушньїхь грив¬ 
ною златою и короною приоздобленннй Рад. 
Ог. 87.—Црь... казаль золотіє пояси на них 
порозривати, и гривни из шїй ихь познимати 
36.1693 р. к. 27. 

4. Див. Гривеникь. 
XVIII- Коней... вь Ромні продаль 8 за ЗО р. 

и 4 гривни Дн. Марк. II, 194 (1727).—Ку¬ 
пили... строки серебряной... за двадцать 
одинь зол отой з гривною Кн. Цеху Зол от. 23 
(1733). —Серветокь простихь шесдесять всякая 
по гривні Мат. Ист. ЮР. 84 (1744). — По- 
сполитие... платили вь осенщину по дві 
гривни Млр. ІІосп. Кр. 33 (1750). 

ГРИВНЬІЙ, прикм. І. Що на шиї, шийний. 
XV. їй... млстнею, яко гривною оутварью 

златою оукрасоуясд Ип. 924 (1289). 
2. Лісистий. 
XVII. И до дуба надь гривннмь яромь 

стоячого Ак. ЗР. V, 174 (1682). йц 
ГРИВОСТРЬІЖЕЦЬ, рм. Той то скуповує 

гриви кінські на сита. 
XVI. Гривострнзцу по волости не іздити 

Ак. ЗР. II, 89 (1511).—ІЬ. III, 17 (1547). 
ГРИДИТУРОВЬІЙ, прикм. Див. Гредитур- 

ньій. 
XVIII. Подкладка жедтая гридитуровая Кн. 

ризн. 50-6. 

ГРИДНИЦЯ, рж. Великий покій у вели¬ 
кокняжім палаці, де збиралися люди, зсля. 

XV. Оустави по вед дни на дворі вь грид- 
ници пирь творити и приходити бояромь и 
гридьмь Ип. 110—111 (996).—І вьиезе противу 
ему Стополкь и идоша вь гридьницю ІЬ. 233 
(1097). 

XVI. И падеся Кобякь вь граді Кіеві вь 
гридниці Святьславли Сл. о п. Иг. (Пер.) 109. 
ГРИДНЯ, рж. (блр.) Приміщення для челядь 

в давні чат. 
XVI. У гридні низкой мужицкой Ж. Курб. 

II, 248 (1563).—Подле кухни гридня зь сейми 
рубленими у гридни стол, лав три Арх. ЮЗР. 
VIII, VI, 351 (1571).—Будованя... гридня зь 
сеньми сь коморою ІЬ. І, І, 56 (1576).—Дворь, 
то єсть: ворота... гридня сь кухнею ІЬ. VI,. 
І; 245-246 (1595). 
ГРИДЬ, рм. Княжий вояк. 
XIII. Аче ли боудеть роусинь любо гридь... 

то 40 грвнь ноложити за нь Р. Правда (К.) 615-6. 
XIV. Множьство много оть угрьскьіхь дру- 

жинь и оть гридей и оть чиновь Св. и Зам. 
І, 24 (Г. Амарт.). 

XV. Оустави по вед дни на дворі вь гряд- 
ници пирь творити и приходити бояромь и 
гридьмь Ип. 110—111 (996). 
ГРИЗЕНЬЕ, рн. 1. Біль. 
XVII. Катовьскаа мра, гризене в’ животів 

Бер. Лекс. 159. 
2. Душевна мука. 
XVII. З великим гризенієм... нехай глядиг 

на... царствїе Хво 6в. Реш. 396. 
ГРИЗЛИВЬІЙ, прикм. Докучливий, дійму- 

чищ ущипливий, прикрий. 
XVII. Годилося вашимь писарамь перестати: 

писати до нась таковнми досадньїми и гризли- 
вьши словами бварн. Источп. І, 313 (1691). 
ГРИЗОТА, рж. Див. Гризенье 2. 
XVIII. Настушєть білша потреба річей, а, 

• тад потреба родить внррную сумлінд гризо¬ 
ті/ Науки парох. 101 (1794). 
ГРИЗТИ, де. 1. Тяти зубами, обгризати. 
XVII. Сумєон... бідньїм роздавал оньш кру- 

пн и самь ихь гризль Жит. Св. 549-6.— Миши 
ишли на замокь Попеля и жону и дітей єго' 
гризти Літ. Полск. 2 (1673).—(Ирода) робаки... 
живого ажь до єго смерти гризли Гал. Боги 
йог. 17. 

XVIII. Корень фиалковій гризти велми дол- 
зуєть Млр. дом. ліч. 24.—Змій не бреть 
гризти вні/трньїхь, если тол’ко покармь имать 
Сімя Сл. Б. 104 (1772).—Инніи люде гризуть 
зубами (гульки) коли кдіщівь не мають- 
Укр. Госп. Пор. 63. 
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2. Щипати, пекти. - ' 
XVIII. Лайно оробячоє сь оливою стерши, 

вь Фчи пущай; гризти будеть, але поможеть 
Млр. дом. ліч. 24. 

3. Докучати, допікати, мучити, непокоїти. 
. XVI. Патріарха Іосифь... такое тиранство 

•над своами видячм... и гризло єго сумнен’е 
Ист. о разб. Флор. соб. 465. 

XVII. Лакомство... робакомь в лакомом 
срдцу их (людей) ставаєтсд гризучи ихь хти- 
востю 6з. Вил. 35-6. — Совість гризегь, а 
пекло уста (отверзаеть Рук. №.362 к. 15. 

XVIII. Годі мене гризти, я тобі негди на 
лихо гроши возму Зап. Пери. Губ. Ст. Ком. 
II, 263 (1719). " Див. Грьізти. 
ГРИЗТИСЯ, де. 1. Мучитися, турбуватися, 

непокоїтися. Див. Грьізтися. 
XVII. Сщникь един... зайзряче стому велми 

■ся гризль Жиг. Св. 58.—Магметь... фрасо- 
вался велми и гризлся вь собі самь Рук. 
Х.рон. 376. 

2.—(на кого), ненавидіти, гніватися. 
XVII. Иродь... ні поззолал кролемь звати 

■его (Ісуса) поневажь грмзьсд на него 6в. 
Вил. II, 262.—вв. Уч. 856Д637). 
ГРИЗЬ, рм. ГРИЗЬ; рзк. 1. Хороба Лег¬ 

ша. 
XVII. Аще члка гриз гризтиначнет... истолчи 

пепру и помаж его сухим пепром ЦАМ/№32, 
ж. 57. 

XVIII. О гризі. Когда у кого желудкова 
тризь... коріння... приложить Млр. дом. ліч. 
46.—У кого под пупомь єсть гризь у ЛОНІ 
■то надлежигь сімя стовк’ти и до рани клас¬ 
ти ІЬ. 47. 

2. Див. Гризенье 1. 
XVIII. Вь кого гризь вь ногахь Млр. дом. 

ліч. 52 (1776). 
ГРИМЕНЬЕ, -МЬНЬЕ, рн. Чинність від 

<гримши». 
XVII. Георгий... скоро скончил Млтву гри- 

мене се великоє стало Жив. Св. 141-6.—Гдн 
утихало гриміне, то и они попреставали кола- 
таня Крон. Воб. 214. 
ГРИМІТИ, де. 1. Неос. Розлягатися грому, 

чутися грому, гриміти. 
XVII. Тогожь року (1598) первой неділі 

поста гриміло и блискало Літ. Льв. 235.— 
•Оди найгоршей гриміло Крон. Боб. 214-6. 

XVIII. бели трими(т)... великую шкоду 
в оурожаєхь значить Пр. Госп. 5. 

2. " Видавати гук грому, гримотіти. 
XVIII. Стьій Іоань... ведлуг грому како он 

тримит недокладал Клим. Вірші 164. / 
3. Справляти гук, гучати, шуміти. 

XVІ. Летять стріли калення,гримлють сабли 
о шеломн Сл. о п. Иг. (Пер.) 105. 

XVIII. Вода между камеями гримить сь 
великими шумомь Гр. Барск. II, 261.—(Бездна) 
жуплем страшним клекотит и гримить Пам. 
укр. м. IV, 139 (Яр. Рк.). 
ГРИНЧОЛА, рж., Див. Ґринжопа. 
XVIII. Воловихь гринчоль дві Арх. Вид. 

м.; оп. дв. Яросл. (1752). 
ГРИФИКЬ, рм. Здрібн. від щифь», зуб 

у підкови. 
XVIII. Передь которимь (конем) у паля 

грификь вискочиль Літ. Вел. IV, 250 (Діар. 
Ок.). 
ГРИХЬ,' рм. Див. Гріхь. 
XVI. Ради гриховь своихь отпущенія Опис. 

Рум. Муз. Вост. 13 (Апост.).—Купила громада 
сню книгу глаголемую євангелие... за своє 
®пущение гриховь Отч. Пер. Пілт. 14. 

XVII. Злая би то секвеля била, жебн 
за чужій грихь хто невинний мель покутовати 
Гол. П. М. 1,389 (Вин. Кіев. 1629).—Узрищи... 
на правий бок грихи твои 6в. Рещ. 445.—Гриху 
и помсти Божое варуючися... пустить... тую 
забойцу не повеліваєть Ріщ. Полт. С. 60 
(1689).—Тоеи жми затятие... бол в' бедрахь 
смиряеть,... также, коли кров збитиа, склонна 
до гріш, боков бояізнь оуспокояеть Кр. п. 
307-307-5.. 

XVIII. Сооружися картина сия... заотпу- 
щение гриховь 1781годайк. № 268.—Великий 
грихь не должеаь бить отпущень разві убо¬ 
жество препятствоватямет Стат. 162: 
Вь грихь упасти, згрішити. 
XVIII. Ваш, Ьоае, аІЬо \у Ьгусії празіу, 

Іірзге і Ошги зразіу Пер. Укр. Лир. 5.— 
Помишлдю окалини азь упадаючи во грихи 
що разь ЦАМ. № 475, к. 40. 
ГРИЦЬ, рм. Презирлива назва хліборобів- 

українців від шляхти. 
XVII. Не хочу я зь Грицями воєвати нехай 

йдуть до ролі, або свині пасти Літ. Льв. 
237 (1619). 
ГРИЧАНЬІЙ, прикм. Див. Гречаньій. 
ХУП. Мука била гричянад Наука Ієр. Г. 
ГРИШИТИ, де. Див. Грішити. 
XVIII. О Ьгузгпуки Ьеаишпуі, коЬ скіуіез 

Ьасдуіу, ге ЬоЬ. дашіу ртуіошиуі, пешоЬІ 
Ьіз Ьгузгуіу Пер. Укр. Лир. 7.—Я хочу 
жити як би не грішити ЦАМ. № 475, к. 27. 
ГРИШНИКЬ, рм. Див. Грішкикь. 
XVIII. О Ьгузгпуки Ьегитпуі Пер. Укр. 

Лир. 7.—Рачнлесь зослати вь так(о)й особі 
для нась гришниковь... ' тіло твоє святоє 
Укр.-Р. Арх. X, 462. 
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ГРИШНЬІЙ, прикм. Див. Грішньїй. 
XVII. Тело моє гршпьноє які землю земли 

отдаю Пам. КК. І—II, 83 (1646). 
ГРИШПАНЬ, рм. Див. Ґришпань. 
XVII. За близилію и гришпан далем грош. 

20 Арх. ЮЗР. І,. XI, 470 (1664). 
ГРІНДЕРОВАТИ , де. Ґрунтувати, давати 

їрунт. 
XVIII. Изображеніє Чудотворнаго образа 

прстой Вци Сто Троецкой Илмиской Чернйгов- 
ской 1727 грїндероваль Гаврїиль М. РКПЛ 
70 (1739;. 

ГРІШНІЙ, прикм. Див. Гришннй. 
XVIII. Хто грішній приїде, то прістане 
Шлгр. Ип. Вищ. 82. 

ГРМІ0ГЬ, ГРМОТЬ, рм. (пол. ^ггтіоі, 
§гшоі). Грім, гук. 

XVII. Стрілба... заразь з себе видаеть... 
грмоть такь барзо же непрідтели слншачи 
тое ослабівають Рад. Ог. 118. 

XVIII. При якомь погуляню и грміотахь 
пушечяихь и мущкетнихь, возвисися предь Гос- 
додемь сердце его Шереметово Літ. Вел. II, 13. 

ГРМОТЛИВЬІЙ, прикм. (пол. §г2щоНі\уу). 
Гримотливий, що гучить як грім. 

XVII. Жебьі (Апостоли) тедн страшними 
били в очахь всего світа и в мовеню грмот- 
м шми Рад. Ог. 119. 
ГРОБАРЬ, рм. Див. Грабарь. 
XVII. Вьютупуйте ковалі, гробарі Рад. 

<Марк.) 66. 
ГРОБИЩЕ, рн. Див. Гробовище. 
XVII. Духове біснриого сд... водили... 

до гробищах 6з. Вил. II, 139.—Прошу на оньїй 
час міймз себі пораоутокь... не насищатися 
вдовол хліба язьщь вьісхлнй пючи вміру, 
жчпкане в гробящахь Ліств. 25. 

XVIII. Дшамь на смотренїє милих родичовь 
■своих и місця гробищь телесь своихь... от- 
дуоть биваеть Пам. укр. м. IV, 233 (Яр. Рк.). 
ГРОБІЮ, прим. (ц. сл. гробмо). Зовсім, 

цілком, геть чисто. 
XVII. Да не пришедь пораж?/ землю гро- 

*5Ію Гал. М. Пр. 309. 
ГРОБЛЯ, рж. (пол. §тоЬ1а). Див. Гребля. 
XV. И волочиша трупьє изь гребли (XII. 

тробли) Ип. 63 (977).—Городь его пожгоща 
гроблю роскопаша ІЬ. 550 (1172). 

XVII. Дворь Полоньский и буду на гробли 
зь своим гултайством' спалиль Арх. ЮЗР. 
III, IV, 73 (1649).—(Бгь) море 5?чиниль... 
росказіїючи... морским водам, аби береговь 

•и гробель своих... не рушили Літ. Рук. 1-6. 
ГРОБНИЦА, -ЦЯ, рж. Домовина кам’яна 

.або металева. ■< 

XV. Перенесе блговірная кндгини Олена 
Яска кнзд своего Ярополка из гробниці вь 
црквь стго Андрія Ип. 319 (1145). 

XVII. В тей гробніци ест ень бжій Ветх. 
Сказ. 25. 

XVIII. Гробница болшая еребрная пестро- 
позлащенная РКПЛ. З (1739). 
ГРОБНИЧКА, рж. Здрібн. від «гробница*. 
XVIII. Гробничка невеликая... на ней квіть 

еребрній Реєстри Ризн. Соф. 12-6. (1734). 
ГРОБНЬІЙ, прикм. від «гроби. Див. Гро- 

бовьій. 
XVII. Два баши... застановляютсяпри дверь- 

цех гребних затворивши их Діал. о пр. Вірі 
349-6. (1608).—Зачммь гробное мкетце чмнит 
похвалу Апслу Іоанну, поневажь его тма 
на містци гробномь не знайдено Гал. Кл. 
Раз. 460 (1665).—Печати... гробние ціди 6в. 
Рещ. 50.—(Іосиф)'двери гробние каменем... 
приваливши шдишов зараз в дем свой ІЬ. 
55-6. 

XVIII. Патина гробпая малбнкая з пуклн- 
цами трома Діло о реп. Ак. 14-6. 
ГРОБОВЕЦЬ, рм. Нагробок, камінь гро¬ 

бовий. 
XVII. Сьшь купиль гробовець церковний 

в монастнру лежачий здавна Арх. ЮЗР. І, 
XI, 366 (1624).—Взявши гробовець, камен 
церковний, на гробь мужа своего положити 
ІЬ. 371 (1628). —За'открнге и спущене вод 
з гробовцев—злот. 2, гр. 15 ІЬ. 380 (1630). 
ГРОБОВИСКО, рн. Див. Гробовища. 
XVII. Не в’ гробовмСках’ мешкает п’дница 

и вшетечник’, але в’ злост^х’ 6в. Калл. 622 
(1637).—Небнло безпечного переходу людемь 
мимо гробовмека Рад. Він. 867. 
ГРОБОВИЩЕ, рн. Кладовище, могилки, гроб¬ 

ки, печери, де ховали мерців. 
XVII. Гробовища... поотворялися 6в. Реш. 

53-6.—Мужь... завше пробував на гробовищах 
ІЬ. 148-6.—Хрести на гробовищах різалем и 
землю брадем Ак. Полт. Гор. Ур. 1,179 (1670). 

XVIII. Погребища гді мертвихь ховають 
неоподаль оді містечка... найдуютея, а надь 
кождомь гробовищи у головахь оставляють 
камень тесаний столпомь Дн. Хан. 27 (1722).— 
И пошли ми за місто на полночь за гро¬ 
бовища Турецкіє Пелгр. Ип. Виш. 17.—(Ви¬ 
гонь) оть двора посполитого Науменка до жи¬ 
лого двора козака Плескуна, на коємь и гро¬ 
бовище Сб. Мат. Лівоб. Укр. 219 (1767—8). 
ГРОБОВИЙ, прикм. Див. Гробньш. 

" XVII. Аггль на камени гробовомь сіда- 

чій Гал. Кл. Раз. 170 (1665). 
ГРОБОНИЦА, рж. Див. Гробница. 

Історичний словник, II. 
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XV. Приде ко отни гробоници (ХП. гроб- 
ници) Ип. 679 (1194). 
ГРОБИ, рм. 1. Діл в землі на небіжчика, 

ям, могила, склеп. 
XV. Попові всего гора півше над ншь... 

и проводнша... и положила тіло єго во оттни 
гробі Ип. 919 (1289). — И лоюіонихом са 
оца своєг гробу кнза Владимира Олькгердо- 
вич ЮРГр. №83 (1446).—Ак. ЗР. І, 69- 
Раскопали гробь его Чет. 1489 р. к. 45-6. 

XVI. Он... ЬгоЬу ісЬ. гоєкаруетаіеі Пам. 
ЕК. IV, вид. II, 150 (1545).—Вьіль... огородь 
а в’ вьномь... гробь 6в. Пер. (рк.) 434-6.— 
Вншей криласа девого гробь ей бнсть Кул. 
Мат. І. 64 (1594). 

XVII. Г| обь, ягупище: Яма Бер. Лекс. 
31. — Сиеь... по.садмль той трьі .зерна на 
тробі отцевскомь Гал. Ел. Раз. 335 (1665).— 
Апель Іойяь казаль собть гробь викопати и 
в’ томь грабі живий положмлься іЬ. 460,— 
Умерлнхь... до гробу одпроважаймо 6в. Реш. 
7,—Негер... скрился вь єдном гробі Ерон. 
Боб. 204.—Прозвано оноє місто гроби хтивости 
Літ. Рук. 41-6.—Всіхь умерлнхь так з скле- 
повь яко и з гробовь викопивано Літ. Сам. 115. 

XVIII. Мертвого з гробу не несуть Елим. 
Прип. 226.—Тепер’ ми ест гробь незагребен- 
ннй Пам. укр. м. І, 159 (Рк. Тесл.).—До 
гробу занести оумерлого и поховати Сімя Сл. 
В. 480 (1772). 

2. Домовина. 
XV. Открьшши гро.бь и вииша тіло єго 

ціло и біло Ип. 927 (1289).—И поклонехом 
Са... ДдДЬ своихь гробом и всіхь стьіхь стар- 
цевь гробом в печері ЮРГр. № 83 (1446). 

XVI. А єстли би... гробь до церкви принесли 
злотоглавомь... прикривши, тогдн тое покри¬ 
вало маеть при священникахь остатп Ак. ЗР. 
II, 399 (1544).—Фарисее... подбни гробом по¬ 
біленим 6в. Пер. (рк.) 99-6. 

XVII. ' Гроб той и по сесь день адябастро- 
внй коштовний зрі.тея Еопиет. Пал. 1009. 
ГРОДСКЬІЙ, прикм. Див.Городовий,Ґродскьій 
XVII. На враді гродскомь Діар. Фил. 79. 
XVIII. Одни могуть бьггь... земскими, 

другій гродскЕМи, третій подкоморсквмн 

судіями С. і Р. 28. 
ГРОДЬ, рм. 1. Див. Ґродь. 
XIV. Поли би которьій непріятель своєіо 

силою облегль тоть исний ґродь Галичь Ак. 
ЗР. І, 23 (1388).—Гродо наш Галичь ЮРГр. 
№ 19 (1388). 

2. Див. Огородь. 
XVIII. У Шовкуна Козака Сварковского ку- 

пилемь гродь и поле Де. Марк. III, 81 (1731). 

ГРОЖЕНЬЕ, рн. Див. Грозба. 
XVI. Уста... бжіии мовене его значатнам 

можност росказовапя... гроженя и ученія: 
Еатех. а. внзп. в. 137-6. 
ГРОЗА, рж. 1. Страх, тривога, перестрах. 
XV. Яко посвітліле мьльнья и блисташа- 

са оружья и бі гроза велика и січа силна и 
страшна Ип. 136 (1024).—й нача Левь іздити 
около город аби ємоукоуда мочно взати го- 
рожаномь грозоу подавая іЬ. 935 (1291).— 
Нехай о том войть відаєть, какь маеть то- 
вь грозі міти Ак. ЗР. І, 145 (1494). 

XVI. Нощь стонущи ему грозою птичь 
убуди Сл. о п. Иг. (Пер.) 98—¥га(Ішко\у і. 
зргатгес тезікіск Ьгогіе йегйаі Пам. ЕЕ. IV, 
від. II, 225 (1545). 

XVIII. Поляки..,вь томь наказаній не за¬ 
ховуючи міри вь неволничои збить грозі- 
держати нхь стали Літ. Бел. IV, 5 (Пов. 
1728). — Пишу и мощо моєю и великостю 
моєю приказую под грозою неласки моєи Ал. 
Тиш. 68.—Иниє ПрелСТАТ САПреЗ страх, 6оачи 
са грози єго и мук Пам. укр. м. IV, 333 
(Тухл. Рк.). 

2. Карність, суворість, дисципліна. 
XIV. А не исправива судить намь Бь а 

честннй креть и ослодарева казнь и гроза- 
ЮРГр. № 15 (1386). 

XV. Дьмьань... же (юдинако кріПАшеоА 
грози ЄГО (короля) не ОубОАСА Нн. 760—761 
(1229). 

XVI. Тамь ани послушенства, ани грози, 
правеє пе-ть Лист И. П. 1023. 
■ XVII. Алсли... двери позамикали боячися 
грози и карности жидовской 6в. Реш. 51-б.— 
Якь страшна и трепетна отиовідь и гроза 
Єв. Вил. II, 159. 

XVIII. Оубоявше ся Бга и грози црекои 
Пам. укр. м. І, 246 (Рк. Тесл.).—И прїйдет 
до Іерслиму с потугою и з грозою своєю іЬ. 
IV, 299 (Рк. Тесл.).—(Поляки) снисходя не пе¬ 
ребирати міри и вь неволничой ихь (козаков) 
грозі не держати (должни) Літ. Гр. 32 
(1710). 
ГРОЗБА, рж. Грозіння, страїиітя, погроза. 
XVI. До того мя боємь немилосердннмь и- 

окрутннми грозбами примусиль Ен. Гродск. 
Луцк. 241 (1565). 

XVII. Прещмїє: Грозба, заказь, загроженьє 
Бер. Лекс. 123.—Не великая... то грозба 
била Ен. Рож. 177.—Судя оннй... напоми- 
нал ихь (христіян) грозбами прозбами и обіт- 
ницами Жив. Св. 12.—Поганин... много дущь 
на... потоплене... грозбою... провадит Еаз. 
№ 32 к. 78-6.—Жеб[и]смо имали так спати. 
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штобесмо не кмали гадки на грозбу бжую 
Бетх. Сказ. 66. 

XVIII. ГІи... прозбою аии впят же... грозь¬ 
бою Клин. Вірші 14,—Грозба ест мод страпг- 
вад и сроґад Пам. укр. м. IV, 294 (Рк. 
Тесл.).—Тогда н ана многа рійна словеса сь 
СОВІТОМЬ и грозбою, но не могоша мя пре- 
клонити на отшествіе Гр. Барск. II, 8. 

Див. Грозьба. 
ГРОЗДЬ, рм. Див. Гроно. 
XVI. © трьнїа гроз’дьі (не бувають) Єз. 

Пер. (рк.) 40. 
XVII. Гроздь: їроно вино. Бер. Пенс. ЗІ — 

Вино © плода лознаго сі єсть © гроздшвь 
БМННОЇЇ лози источеноє Тр. П. М. 237. 

XVIII. 'Онт> же народь... развратмсд, и 
ВМЙСТО гроздовь сотвори Гсду Бгу терніе 
гріховь Сімя Сл. Б. 408 (1772). 
ГРОЗЕНЬ, щткм. Див. Грозний. 
ГРОЗИТИ (кому), де. 1. Страшити чим 

лихим. 
XV. ВоевоДа ихь именемь Претичь... се же 

ре грозд имь (печенігам) Ип. 54 (968).—Нача 
посилати Михаиль и Издславь гроздча дан 
нашоу братью или прідемь на тд воиною ІЬ. 
775 (1235). 

XVI. А папежь своя устави повиє еь клятвою 
держати грозить Посл. до Лат. 1137—1138. 

XVII. Гь... страченьєм вічного живота гро¬ 
зить 6в. Реш. 17.—Єслм би за часу Іони грозба 
не оупередмла разоронід, наступило би ра- 
зореніе. бели би не грожено геонною всм бмемо 
в’ геенну впали Рад. Ог. 1108.—Которий... 
в злостяхь своихь триваєть, а поправитися 
не хочеть, такому Павель святий страш¬ 
ливе грозить Рук. № 0. 4° 86, к. 50-6—Луци- 
ушь... осадиль около себе стражь... которнє... 
кождому грозили Крон. Боб. 145.—Не га- 
дают на погрозу бжію. што бгь стнй зака¬ 
зують, грозкт грішнихь подій карностдми 
великими Ветх. Сказ. 65. 

XVIII. О що варуєм и пилно приказуєм 
и сурово грозимь Унів. Палія 160 (1709).— 
вели коли виділь кого... зараз их струфозал 
и напоминал их и грозил страхом Бжїимь 
Пам. укр. м. І, 157 (Рк. Тесл.).—А о коляду 
и грожу и прошу вас, припоминаю Укр.-Р. 
Арх. IX, 157. 

2. Сварити, ганити. 
XVII. (Христе с) невірующему ученику сво¬ 

єму... не грозячи ему и не страшачи єгоїале 
тихо покоряє и .'Згодне мовить Єв. Реш. 
54,—Которому (Якову) грожоно же би ся з 
того що злого пригода о Прот. Полт. С. І, 
156 (1698). 

XVIII. Стали ся Іосифа сердити и лаяти 
ему, а отць их грозил за тоє Пам. укр. м. І, 
158 (Рк. Тесл.). 
ГРОЗИТИСЯ, де. (кого, на кого). Див. Гро¬ 

зити. 
XVI. Дерева до замку носити подданьш, 

не допустиль, грозечися ихь єсли би болшей 
дерева носили, зь мосту скидати Арх. ІОЗР. 
І, І, ЗОЇ (1591). 

XVII. Тни, що шили наперед грозилися на 
него (сліпця) 6в. Реш. 181-6. 
ГРОЗНЕ,-О, присл. Люто, грізно, загрожую- 

чи, лякаючи. 
XIV. Грозне приказуємо абьі... жйдове 

остаточне вь панстві нашомь уставеньї мілй 
бити обвиненн, ижь поживають человічее 
крови Літ. евр. І, 19 (1388). 

XVI. Уставляємь и грозно приказуємь Ак. 
ЗР. II, 198 (1529).—бдинь... с тнхь обіше- 
ііихь отповиділь емоу (другому) грозне ре- 
коучи, чемоу сд ти б(ог)а не боишь Єв. Пер. 
75.—Грозне приказую вамь, ажбн есте ему 
(вряднику) ни в чомь противпи не бщи АгсЬ. 
Зале. VII, 123 (1567). 

XVII. Москва... грозно вдарила на наладь 
самого царя Кул. Мат. І, 85 (1606).—(Слуга) 
ударив по дицу Іса мовячи: а также грозно 
(одповідаєш Архиереові 6в. Реш. 41-6. 

XVIII. Рек до нихь грозно, яко би со гні¬ 
вом Пам. укр. м. І, 167 (Рк. Тесл.).—(Доро¬ 
шенко) приказаль грозно по в сей Украйні 
Літ. Бел. II, 169. 
ГРОЗНО, рн. Див. Ґроко. 
XVIII. Дер’жавем’... в другой (руці) гроз’но 

вин’ноє бар’зо красное Пай. укр. м. І, 163 
(Рк. Тесл.). 
ГРОЗНЬІЙ, ГРОЗЕНЬ, прикм. Суворий, лю¬ 

тий, страшний, жахливий, загрожуючий. 
XV. Тобою єсмь, господине, киджиль и 

городи своі держали и братви своєи отяльсд 
єсмь и грозень биль Ип. 906 (1287). 

XVI. И Двина болотомь течеть оннмь гроз- 
ньімь Полочяномь Сл. он. Иг. (Пер.) 119 — 
НгойюЬо і вршгаоЬо дасіпіка Пам. КЕ. IV, 
від. II, 224 (1545). 

XVII. На Страстной недели во ереду громь 
загримель вельми Грозний Кул. Мат. І, 79 
(1602).—Суд Бжий страшний и Грозний 6в. 
Реш. 7—Нас... карати страшливим и грозньш 
караньем своим судід справедливий будет 
іЬ. 11. — Указазся ему біс... ерогою в 
грозною тварю Рук. № 0. 4° 86, к. 55. 

XVIII. Вавилон тем’ннй, которий бьіл на 
оувесь світи слав’ньїй город и бар’зо Грозний 
Пам. укр. м. II, 134 (Рк. Тесл.).—Оучннил 
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єго Лань Бгь кролем грозньш на непрїятеля 
ІЬ. І, В36 (Рк. Тесл.).—Урадило все войско 
Запорожское виправити пословь своихь до... 
королевског в(е)л(и)ч(е)ства... з прошеніем... 
аби тіе новизни, зьбитки, утяженя... Грозним 
указом били завстягнени Бел. Сказ. 23. 
ГРОЗНЬ, присл. Див. Грозне. 
XIV. Во имя святого отца нашого грозні 

приказуємь Ак. ЗР. І, 25 (1388). 
XVI. А и врядникомь тьімь аби рачиль 

ваша милость... грозні росказать Ак. ЮЗР. 
І, 96 (1538). 
ГРОЗЬБА, рж. Див. Грозба. 
XVI. (Ісус) приказаль имь зь грозьбою абьі 

того никомоу не повідали 6в. Пер. 44.—Те- 
перь же почали... сь прозьбами и грозьбами 
листьі фалшивнє писати Кул. Мат. І, 57 
(1592). 

XVII. Нами ваши грозьби не Страшим Ак. 
ЗР. V, ВЗ (1637). 
ГРОМАДА, рж. 1. Натовп, юрба, кут; 
тадо, гурт\ товариство. 

XVI. Зь якою великою почтивостию а и 
■зь громадою множествомь людей Иосифь отца 
своего Иякова ироводиль Сп. прот. Лют. 
136—7,—Але то горщоє зло же отпадають 
(люде од церкви) не по одному, але грома¬ 
дами Ак. ЗР.. IV, 89 (1595). 

XVII. Толпа, купа, громада Бер. Лекс. 
171.—(Пани) обачившн на гребли громаду лю¬ 
дей... ко дворови едучмхь... заледво до леса 
ушьла Арх. ЮЗР. III, IV, 132 (1649).-Єден 

•сщник... видівь барзо великую громаду зльїх 
.духов бігучихь 6в. Рещ. 314-6.-,—Гал. Н. н. 
41.—И пошлють ихь до морд сірчнстнмь 
огнемь гордщаго, идіже купаютсд пси, ча¬ 
родіє, идолопоклонннцн... вь той же громаді 
и пдниці напиваютсд с келиха огид сірчьі- 
стаго Богсл. 62.—Несторий до Ефесу з вели¬ 
кою громадою... присланий Крон. Боб. 309.— 
Азажь сд збігнуть вси рнбн в громаду абн 
сд ихь наели Рук. Хрон. 54. 

. XVIII. Болшую громаду войска татарского и 
турецкого добивати Крехова послано Літ. Черн. 
86.—Люде... громадами вь великой лічбі... 
оудалисд за Іисомь Науки парох. 47 (1794).— 
Слони каждьій день громадою собираются 
яредь восходомь солнца Сковор. 146. 

2. Збори, згромадження, рада. 
XVI. Пріємщи братство, мают ся сходити 

у ^громаду в 4 неделі Арх. ЮЗР. І, VI, 51 
(1563).—ІІодданимь Жидичинскимь у громаду 
зайти казали ІЬ. 131 (1597). 

XVII. Нехай сд не збирают громадами, 
жебнпо своей воли судом керовали 6в. Вил. І, 

49,—Вси до громади собравшися з урадом 
моимь добрий способ (найшли) Лист Абрам. 
310.—Братство мают до громади сходитися во 
чтири неділя Пам. КК. IV, І, .5 (1660). 

XVIII. Добре мовиш да в громаду не ходишь 
Клим. Прип. 211.—Пришовши оу громаду жн- 
довекую привитал сд с ними Пам. укр. м. 
II, 224 (Рк. Тесл.).—Поданніє... зобравшися 
в громаду не пошли на роботу Кн. Нос. 66.— 
Якь дійде до громади да войту искаже, то и 
намь кіями ктиторь пекарню помаже Довг. 114. 

3. Мешканці села. 
XVI. Сь тоєє копи чоловека околкодесять 

постановивьшися на вряде... повидили тими 
слови... оть всеє громади нашоє великоє... 
прислани есмооть копи Ак. Копн. С. 51 
(1583).—Свещенникь... забравши... иенезей, 
што громада зложили ему на новую цер- 
ковь... збегь Арх. ЮЗР. І, І, 312 (1591).— 
Отступивши громади два чоловики... потаємне 
попа иншего били до церкве ІДуровицкое 
поставили ІЬ- І, VI, 122 (1597). 

XVII. ‘Ми громадаИвановская... продалисмо 
грунту...' честному господину отцу Александру 
Пал. Изб. 18 (1659). — Миколай Вуитьченко... 
жадосне ускаржался на громадо Хведорков- 
екую в тен способ Ак. Полт. Гор. Ур. .1, 
105 (1667):—Слуга оть громади Мишковское 
принесь реляцшо Прот. спр. пот. 157 (1690).— 
Войт Косачовский з громадою окромь коза- 
ков повинен ему п. Йвану Булашевичу вся¬ 
кеє належноє отдавать послу-шенство Млр. 
Посп. Кр. 14 (1697). 

XVIII. Без панской вісти громада сілска 
абн гроши ниґда не позичила Урб. 69,— 

•Декреть межи громадою Цебелскою а Кирилом 
Огризком о хутор‘Оп. Док. 48—Супліка із 
громади до полковника Кн. гл. лист. 15. 
Когда б братства замене не стали и гро¬ 
мада, пришлось би до великої! біди Листи 
Кошт. 20. 

4. Купй] стос. 
XIV. Вижю тамь громадоу злаїа изборьна 

просипаноу Св. и Зам. XII, 140 (Панд. Н. 
Черн.). 

XV. Повеліл скласти великоу громадоу 
дровь Чет. 1489 р. к. 32. 

XVI. Видели єсмо громаду клепковь не¬ 
малую складеную Ж. Курб. І, 87 (1577). 

XVII. Гаі: кра, громада, стогь, стось або 
згромаженє Бер. Лекс. 262.—бго в’вес має¬ 
ток со всімь спалено домомь, где єще и до 
пні велика громада стоить камеиїд Літ. 
Рук. 48. 

- ГРОМАДИТИ, де. Збирати докупи. 
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XVI. Такь єсть. кажднй которнй собі гро¬ 
мадять а не в’ бог богатієт 6в. Пер. 53. 

XVII. Смерть... громадит Кащталднов, із’ 
воєводами Тйт. 50 (Сак. 1622). 
ГРОМАДКА, рж. Здрібн. від «громада». 
XVII. Таємница єдиности громадки апоетоль- 

ской Копист. Пал. 426.—Претож ся прожно 
тішат геретици малою своєю громадкою Кн. 
Рож. 103-6. 
ГР0МДДНЕ,-О, присл. 1. У великій кіль¬ 

кості, купою. 
XVII. Голубь... сполне літати годит. (Напис 

на берегах) громадно Рук. № 362 к. 120. 
XVIII. Прето устроять то панове комми- 

сари, аби не такь громадно висилано до бго 
Кородевской Мосці посланцовь своихь Літ. 
Вел. 11,249. 

2. Всі разом, усією громадою. 
XVII. Вси (козаки) подлуг побунтованого 

звичаю своєго громадив ку умисльному зне- 
сеню тоє маєтности... конно и иешо наєхавши... 
домов и мешканя... спалили Арх. ЮЗР. III, 
IV, 707 (1652). 
ГРОМАДИЬІЙ, прикм,. 1. Численний, згро¬ 

маджений у великій великості. 
XVI. У нась же... велми громадноє зоб- 

раньє било Хр. Фил. Апокр. 1332 (1597). 
XVIII. Оузриль ВЬІХОДдЧу к’ собі проце¬ 

сію дивні світлу и. громадну Нам. укр. 
м. IV, 242 (Присл. Рк.). Н і 

2. Що належить до громади, громадський, 
сільський. 

XVII. Приказуємь войту зь громадннми люд- 
ми того селца Ак. ЗР. V, 215 (1688). * 

XVIII. Войти... зо всіми громаднимн людми 
(опріч козаків) повинпи будуть... пановь Бор- 
ковских слухати Ген. Сл. Черн. п. 441 (1712).— 
Дацій приєхаль зь писмомь громаднимь на 
атаманство лукомскоє Дн. Марк. І, 70(1724). 
ГРОМАДОЙКА, рж. Здрібн. від «громада». 
XVIII. В’ неділейку поранейку збиралася 

громадойка козацкая порадойка Рук. К. У. 
№ 21, к. 18. 
ГРОМАДОКЬІЙ, прикм. Що належить до 

сільської громади. 
XVI. (Два чоловеки) черков Щуровицкую 

громадскую... кгвалтом отнявши, оному попу 
Репновскому через посулн отдали Арх. ЮЗР. 
І, VI, 122 (1597). 

XVII. Вамь войтови и всімь громадскимь 
посполитимь людемь села Вишенокь обива- 
телемь (приказуєм) Млр. Посп. Кр. 12 
(1680).—Освідчаю милостяім вашим, же ку- 
пилем ліс из садом у Сурмачувці громад¬ 
ський Млр. Род. І, (прил.) 7 (І691). 

ГРОМАЖАНИНЬ, рж. Член громади. 
XVI. А нась громажань зь фуками и зь 

погрозьками (пан) отправиль Арх. ЮЗР: VI, 
І, 243 (1594). 
ГРОМЕНЬЕ, рн. (пол. §готіепіе). Чинність 

від «громити». 
XVII. Место громеня козаковь и браня од 

них коней, бьідел розннх, у подданнх Арх. 
ЮЗР. III, IV, 595 (1651). 
ГРОМИТИ, де. 1. Розбивати, розкидати, 

нищити. 
XVII. А козаки видячи войско... громили 

го на кілка місць значне Літ. Льв. 240.— 
Мечемь громадь войска непрідтелекіи... бго 
млеть Пан’ Григорій Желіборскій Гал. Кл. 
Раз. (пр.) З,—Смерть нас нагле збіраєт и гро¬ 
мить 6в. Реш. 211-6,—бели бн гді (татарскіє 
чамбулн).оказалися, громити ихь старайтеся’ 
Ак. ЗР. V, 244 (1690).—Тамь Амаликь з’ хана- 
нейчиками порвавшисА на нихь, поразили и 
громили их Літ. Рук. 42-6. 

XVIII. .Турчина... килко разь громили (вій¬ 
сько) Літ. Вел. II, 496.—(Татаре) тяжко бьщи 
громлени іЬ. IV, 53 (Пов. 1728). 

2. Гостро упомитти, лаяти, ганьбити. 
XVII. Казнодійствомь бавлю аут’ людемь 

до Нба показуючи и гріхи их громлдчи 
Рад. Він. 1399.—Козаченко громил єго Шила 
тими словами Кн. Міск. Полт. 70 (1697).—• 
Мойсєй... громиль словами едного (чоловіка) 
Крон. Боб. 40.—Рук. Хрон. 39. 
ГРОМЛЮВАТИ, де. П овторна форма від 

«громити». 
XVIII. Хмелницкій... громлюваль Поля- 

ковь Літ. Вел. II, 84,—Татарскіє громлюваль 
чамбули іЬ. 497. 
ГРОМНИЦА,-ЦЯ, рж. Частіше у множині 

(пол. діотпісе). Стрітення, християнське свя¬ 
то, що припадає на 2 лютого. 

XIV. II на то есмь свой листь даль... вь 
Опатові предь громницями Ак. ЗР. І, 27 
(1398). 

XV. (Мешканці) шестьдесять золотьіхь ма¬ 
ють намь дати на Громниць! Лит. евр. І, 40 
(1486). 

XVI. На томь нинішнемь соймі, што маєть 
бити вь Вильни о громницахь Ак. ЮЗР. 
I, 35 (1508).—Мовиль намь князь Семень 
Юревичь Голшанскій о томь ижь што ти єго 
листи нашими позовньши на роки судовнє о 
громницахь минульїє позваль бидь предь нась 
Гол. П. М. 1,19(Гр. 1555).—Податок... наГром- 
ницьі... дай бити маєт АгеЬ. 8апд. VII, 57 
(1559).—Громницн свято трочистоє Ак. ЮЗР. 
II, 186 (1589). 
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XVII. Року 1637. Скоро додь Сеймь земля ся 
трясла на вілію панньї Марій Громниці Літ. 
Льв. 255.—(Дозорцям) чась Я Ржсгвг хрс- 
това на днь третій назначеного фришт!^ дла 
спордженьд ажь до громниць нгзаачаємь 
Стат. Полсцк. Ер. 12-6. 
ГРОМНИЧНЬІЙ, прикм. Що відбувається 

на «Громниць& 
XVII. Скоро по громничномь ярмарку Лю- 

белскомь ехати до Варшави Арх. ЮЗР. І, 
XI, 84 (1616). 
ГРОМНЬІЙ, прикм. Див. Громовий. 
XVIII. О громі ... Не всі діла Бжїа намь 

свідомн: такь особно громиш сили невідо¬ 
ма Клим. Вірші 164. 

ГР0М0ВАТИ, де. Гучати, бреніти, густи. 
XVIII. Слітались мухи-горюхи, славньїе 

громотухи стали они громовати про комара 
споминати Пер. Мат. І, І, 310. 
ГРОМОВАТО, присл. Голосно і грубо (го¬ 

ворити). 
XVIII. (Чернець) говорит дерзостно, громо- 

вато Арх. Сул. ц. 120. 
ГРОМОВіЬІЙ, прикм. від «громь». 
XVII. Оть копій ламаня тріскь бщ, якь 

громовий Крон. Соо. 259.—Іоан... еиномь 
громовим от самого Спсителя названий Жит. 
Св. 477-6. 

XVIII. Запретиль и запечатоваль... всякому 
духу нечистому, перуновому и громовому и 
вітровому Угр. Заг. 61.—Гсдь Бгь... восхо- 
тіль тайну громовую вдержати Клим. Вірші 
164. 
ГРО|УІ ОГЛАСНЬІЙ, прикм. (ц. сл.). Гучний, 

дзвінкий. 
XVII. Громогласний ноличокь пану внти- 

наеть Діал. Волк. 53 (1631).—Пришол к нам 
такий голос громогласний з неба Др. Ол. 
Ч. В. 179. 
ГРОМОГУЧНЬІЙ, прикм. Гучний як грім. 
XVII. Розлегаштся голоси... громогучннхь 

бубновь Рук. Хрон. 448. 
ГРОМОТУХА, рж. Та, що гримить,'гуде. 
XVIII. Слітались мухи-горюхи, славиш 

громотухи Пер. Мат. І, І, 310. 
ГРОМОГЬ, рм. Грім, гук, буча. 
XVII. їди поткали оучул громот Поррусь 

оу своим войску Ал. Печ. 176.—Много людей 
з громотом великим минают Крон. Воб. 362.— 
Зь великимь громотомь даль и умерль Рук. 
Хрон. 334.—Громоть данцеровь ІЬ. 456. 
ГРОМЬ, рм, 1. Гуркіт і тріск в хмарах разом 

з блискавкою, трун, грім. 
XV. И бьівьши нощи бне тма и громове 

мольнья и дождь Ип. 135—136 (1024).—Копьем 

же изломившимса яко 'от грома трісновение 
бне ІЬ. 803 (1249). 

XVI. Снове громоу (назвав Христос Якова 
і Іоана) 6в. Пер. (рк.) 137-6.' 

XVII. Голосу Са его якь грому лдкаючи 
(єретики отходили) Бер. Вірші 89. — Тойже 
гром в церков новую окном... впадши всі 
ікони... пошпетил Арх. ЮЗР. І, XI, 378 
(1630).—Пришоль Гдь Бгь... з блисканем з’ 
громи з гради Кн. Рож. 112-6.—Караль его 
(Фараона) Бгь громами, градомь велшшмь 
Гал. Кл. Раз. 132 (1665). —Того балвана, 
Перуномь назвавши, то єсть богомь громовь 
и блискавиць особливе... чтиль Крон. Соє. 
16-17. 

XVIII. Якь з грому иапавь Клим. Дрип. 
260.—Хмара... чинить блисканя и громи страш¬ 
иш а часом и тихие громи Ал. Тіш. 36.— 
Вьночь силний дожчь зь громомь и блиска¬ 
вицею ишоль Дн. Марк. III, 44 (1730).—Громи 
зась маювни рокь жизннй спроважають ІІр. 
Госп. 7. 

2. Великий гуркіт, тріск, гук. 
XV. Вас... громь страшень Ч т. 1489 р. 

к. 11-6. 
XVI. Бити грому великому итн дождю 

стрілами сь Дону великого Сл. о и. Иг. (Пер.) 
101. 

XVIII. Богунь... в":;’самихь димахь норо- 
ховихь и громах мушкетнихь оставивши 
войско, виехаль з Монастирищь ,Вел. 
Сказ. 71. 

3. Див. Громенье. 
XVII. Як нас татаре громили, а напотумь 

по громі я-м твою рибу збьіраль по шляху 
Ак. Полт. Гор._Ур. II, 130 (1668). 
ГРОНИСТЬІЙ, прикм. Що має подобу грона, 

що складається в грона. 
XVII. Винница Христова... непотребное 

бнле... не терпячи приємнимь гронистнмь 
ягодамь поносити унисненя викидала Гол. 
П. М. II, 288 (Гр. П. Мог. 1644). 
ГРОНО, рн. 1 Див. Гроно 1. 
XVI. И боудуть перси ее яко гронове вин- 

нишніи П. П. 55.—Вь садахь щепи полама¬ 
но, попсоваио, пообияно, у винограді вина 
вь корчахь, вь гронахь, порубали, поламали 
Арх. ЮЗР. І, VI, 161 (1597). 

XVII. Дозрілий грона винни ядучи гор- 
ких и оскоминннх ягодь збирати не похо- 
четь Жив. Св. 117-6.—Древа же там видіхь 
с’личниі и розмаитие и грона на них 36. 
1693 р. к. 4-6.—На мои грона, а грона черво- 
ннє... никто не поглянуль Дм. Рост. 34 (1698).— 
ВинТиа матіща грона своя прикриваеть т- 
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«тамь Транкв. Зерд. 48— Гроно вина чудного 
Транкв. П. Мн. 242. 

XVIII. Послано винограду гронь 26 Дн. 
Хан. 507. 

2 Див. Гроно 2. 
XVIII. Драгонія Подсдая... зяачнимь гро- 

номь оторвавшйся оть Ляховь... до Хмелниц- 
жого пристали Літ. Гр. 43. 
ГРОТЬ, рм. Див. Ґрогь. 
XVII. Мечь, гроти ву Жчмзні ВЙПЙ? кажуть 

мил ость Тит. 340 (бо. Уч. 1637). 
ГРОШЕВЬІЙ, прикм. Див. Грошовий. 
XVII. Даючи онимь плату грошевую Літ. 

■Сам. 129. ^ “ 
XVIII. біде грошевая сумма Палієва, на 

должниках рожнихь зависаючая Літ. Вел. 
IV, 124 (Реєстрь Пал. 1704).—Дякуемь... за 
тостипець грошевий Вел. Сказ. 171,—А всеи 
музиці воисковой окром грошевої платп, 
поставь сукна на барму Кн. Міск. Пзлт. 
306-6 (1711). 

ГРОШЕНЯТА, р. мн. Здрібгі. від «грощт. 
XVII. (Братство) дали що жоні... готових 

трошенять Прот. Полт. С. II, 105-6 (1683). 
ГРОШИКЬ, рм. Здрібн. від «грот». 
XV. С той корьчмьі имаеть давати сто 

грошиковь малнхь ІОРІ’р. № 39 (1407). 
XVI. Статирь... по два грошики 6в. Пер. 

(рк.) 78. 
XVII. Стефань... вшявши з клобука той 
шшикь Крон. Боб. 350-6. ■ 4 3 
ГРОШКОВЬІЙ, прикм. Див. Горощатьій. 
XVIII. Ланцужокь грошковій у сорокь чер- 

бонихь Мат.Діст. ІОР. 79 (1744). 
ГРОШНЬІЙ, прикм. Див. Грошовий. 
XVI. Надаємо тни имінья... зо всіми дани¬ 

нами грошннми и тнж землею бортною Отч.' 
Пер. Спб. 1911 г. 34 (1556). 
ГРОШОВЛАДАТЕЛЬ, рм. Той, хто має 

гроші. 
XVI. Тн єго (ченця) єдннмь зовешь, а онь 

не самь але зь діаволомь грошовладателемь 
Ак. ЮЗР. II, 219 (И. Виш.). 
ГРОШОВЬІЙ. прикм. 1. Що належить до 

грошей, грошевий. 
XV. И со всіми плати грошовими и сь цинь- 

ши и, сь побори ЮРГр. № 84 (1451). 
XVI. Пожаловали єсмо єго (Глинского) 

діли ему дворь... зь даними грошовими и 
медовими Ак. ЗР. І, 365—366 (1505).—Маеть 
онь... тихь всихь (людей) держати вічно со 
всимн землями... зь дайми грошовими и ме¬ 
довими Лат. егр. І, 83 (1513). — Рьіпидьі 
еребра грошового Ж. Курб. І, 118 
(1578). 

XVII. Збирайте собі скарбь на небеси... не 
грощоЕНЙ який бв. Реш. 19— Грошовий датокь 
Ак. ЗР. V, 171 (1682).—Скараль великими 
податками грошовими Рук. Хрон. 296. 

XVIII. О оскудіяїях в смє Бремене гроіпь 
вмхь Клим. Вірші 163— Виділень тоє вь том 
же реєстрі грошовомь Літ. Вел. III, 55.— 
Войско грошовеє Літ. Гр. 80. 

Грошовий гріхь, прив'язання до грошей, 
грошолюбство. 

XVI. бели того грошового гріха инокь не 
чинить и не имаеть ничого вь своємь схо¬ 
ванка.. тому ни мало не чюдуйся Дк. ЮЗР. 
II, 219 (И: Виш.). ” ' ■ - 

2. Найманий, платний. 
XVII. (Вишяевецький) иміючи при себі 

килканадцять тисячь люду воєнного грошового, 
опрочь драгунієи Літ. Сам. 12,—(Самойлович) 
надію маючи на людь грошовий затяговий и 
на велікіє скарби зобраніє іЬ. 170. 

XVIII. 91 скирть наймомь кошенихь, а гро¬ 
шовий, 8 Дп. Марк. II 186 (1727). 
ГРОШОЛЮБИВЬІЙ, прикм. Що кохається 

в грошах, грошолюб. 
XVI. Подобньїй бо и сей грошолюбивий 

инокь чинить глась: отвергиуся рече обіт- 
ницьі своєго пострига Ак. ЮЗР., II, 219 (Я. 
Виш.). 
ГРОШОЛЮБИТЕЛЬ, рм. Див. Грошолю¬ 

бивий. 
XVI. ІІноковь грощолюбителей ність до¬ 

стойно иноки єдньїми називати Ак. ЮЗР. 
II, 219 (И. Виш.). 
ГРОШОЛЮБІВ, рн. Кохання, замилування 

в грошах, прив’язання до грошей. 
XVII. Діавольї (католики).... износите лю- 

демь на погибель грошолюбіє а не законц 
божій Ієр. Мнх. 250. 
ГРОШОРОБСТВО, рн. Роблення грошей. 
XVIII. Василь Павленко... легце себе Ба¬ 

жаючи горловий свой вьіетупокь, яко то... 
подзорь грошоробства Вас. 36. Мат. Лівоб. 
Укр. 106 (1723). 
ГРОШОРОБЬ, рм. Той хто робить фаль¬ 

шиві гроші. 
XVIII. О тьіхь ворахь грошоробах Хоз 

Гетм. II, 200 (1714)—Заливали горло за го- 
родомь двумь грошоробамь Дн. Марк. І, 124. 
ГРОШЬ", рм. 1. (пол. дюзи з нім. ВговсЬеп 

з сер. лат. ДГ088И8). Гріш. Дрібна монета бита з 
металю у Польщі й Литві, що ходила на Україні. 
Див. нижче Литовскьій, широкий грошь. За 
різні часи гріш мав різну вартість і різну 
вагу, з половини XVIII в. гроги—і монета 
російська=112 копійки. Взагалі дрібна монета. 
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XIV. Судья... у жалобахь... великихь не 
имієть больши брать, одно четнри гроши 
наметного Ак. ЗР. І, 9 (1347)—А пить мо- 
горичь оу бмбицкого оу дому за копу гро- 
ший ЮРГр. № 5 (1359).—Се я кнгина огльгкир- 
довая... оуставила есми брати на црковь 
бжгоо... темьяньщину на годь по полукопе 
грошій Ак. ЗР. І, 21 (1377).—А пить моричь 
в олеша оу дому за поль гривнн грошювь 
ЮРГр. № 13 (1378). 

XV. Левону ІПаломичу два жеребьи пу- 
етнхь, а на третемь два чедовіки дають 
сорокь грошей а три ручки меду Лит. Євр. 
1, 35 (1463—1478).—Послано князю великому 
Тферскому... ЗО копь грошей изь скарбу Ак. 
ЗР. І, 109 (1486). 

XVI. Хто иметь вь томь їх дворі Кононов- 
скомь жити, тоть маєть давати третій грощь по- 
словщипи нашимь Печерскимь людемь Арх. 
ЮЗР. І, VI, 14 (1508).—Міщане... мають... да¬ 
вати ему сь каждого дома по грошу Лит. 
евр; І, 85 (1514).—Два гроші 6в. Пер. 48,— 
Статирь а по нашемоу грошь іЬ. (рк.) 78 . 

XVII. З скрники головной нашей Братской 
маєть бнти давана ялмужна... оубогимпопол 
гроша Стат. Полоцк. Бр. 16.—Од грьівьнн по 

а раховано гривен 348 Арх. ЮЗР. 
, 579 (1662). — Воліли бнете продати 

ш (миро) за триста грошей 6в. Реш. 36 — 
И дивовалис всі тому грошу показуючи едень 
другому, и обнйшовь той грошь всіхь куп- 
цовь; ишептаху между собою мовячи: скар¬ 
бовій то грошь 36. 1693 р. к. 29. — За кож- 
дого (в’язня) нехай по єдному грошу даст 
Крон. Боб. 334-6. 

XVIII. Принамні... нам хоч по грошу дали- 
Укр.-Р. Арх. IX, 54—У те шестакь, у мене 
шесть грошей, повінчаімся, козаче хорошой 
Пер. Укр. Лир. 34.—От волоки дворной и пу- 
стой пашной землі по грошу то єсть копеєкь 
2. С. і Р. 21-6.—Возми... мила на два гроши 
Укр. Госп. пор. 61.—Хотя вь переводі книги 
Статута на рознихь містахь гді платежь за 
убійство, увічче... копами грошей означень, 
показано копу ту бить... вь пятидесять копієкь 
стовщую Права 8. 

Грошь питовснмй, битий у Литві, б/і 
пол. гроша. 

XV. Продали есмо комору свою... за двад- 
цат кой грошей литовское монетьі Пал. Изб. 
І, 5 (1500). 

XVI. За того вола давано две копьі грошей 
Литовскихь Ак. Копн. С. 43 (1570).—Гро¬ 
шей потройннх литовских кой двесте Арх. 
ЮЗР. VIII, III, 244 (1573). 

XVII. Нащь брать... даль до скрипки'... 
копь три грошей личбьі литовской Кн. Цеху 
Кр. 6 (1678). 

Грошь широкий (або празький, або чеський}. 
Перша монета бита у Польщі з 1300 р.; 
60 грошів билося з гривни уперше; далі число 
грошей побільшувалося і ціна його падала. 

XIV. А осадивши ис каждого кметд по два 
гроша широкая давати ЮРГр. № 12 (1377)-. 

XV. Имаєть пану Петру, инакь мншьці 
дати четьіриста копь широкихь грошей Ак. 
ЗР. І, 49 (1438).—Узял єсми по своєй жені 
по паней Галзьце... полтораста коп широких 
гроши чеської! монітьі Арх. ЮЗР. VIII, III, 
1.—Продали есьмо мито нашее Новгород- 
екое... за двісти копь и за тридцать копь 
широких грошей Лит. евр. І, 36 (1484).— 
Придал єсми ему десят коп грошей широкеє 
личби Пам. КК. І—II, 137-138 (1490). 
До гроша; до останнього гроша, все'чисто. 
XVIII. Асі, роїиЬт пе гЬМумг, Ьобпає 

Ьуіу сЬогота, сЬосг зігасяп кіа до Ьгот Пер. 
Укр. Лир. 6. 

2. Плата, платня. 
XVII. Тилко жь люде козакові." запорож- 

скихь кормили а жолніре з гроша жили Літ. 
Сам. 112 (1671). 

3. Частіше у множині. Грошовий засіб, сум 
грошева, капітал. 

XV. А сь тіми гроши волно имь ходити и 
торгувати Ак. ЗР. І, 31 (1407). 

XVI. Живот, меш’канБ и тшк скар’б'ь, гроші. 

Зиз. Лекс. 99.—Продали есмо мито надто... 
за шестьнадцать соть копь грошей Лит. евр. 
І, 70 (1507).—Млнн... будовати єсми - биль 
почаль... за властннй грошь свой грабари 
наймуючи Арх. ЮЗР. 1,1, 195 (1585). 

XVII. бели бн... брать которьій приубо- 
жаль... теди всі братя, такь грошемь брат- 
скимь яко и еами собою повиннії го ратовати 
Пам. КК. І—II, 33 (1623).—Аби що прудше 
до гроший прийти Арх. ЮЗР. І,XI, 134 (1638).— 
Тогодаь року... дорожня ся почала Гроші вь 
гору пошли, що разь вьіше, таляри били по 
золотьіхь 4 Літ. Льв. 238.—Постила їїреч- 
стад Два, не дла грошей, але для ласки Бжои 
Гал. Кл. Раз. 303 (1665).—Фарисей... з зьбожд, 
з грошей..-, десятину справедливе оддавав 6в. 
Реш. 6,—Кода... мішокь з грошми завше при 
собі мів іЬ. 36—Добродію мой заратуй мя 
грошми Прот. Полт. С. II, 188-6. (1690).— 
Анонь...послаль за гроши до Сиреи по войско' 
Крон. Боб. 102. 

XVIII. У шшого решето грошей Клим. 
Вірші 55.—Наливайте меду, єсть гроший як: 
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деду Укр.-Р. Арх. IX, 58.—Указ...овибранню 
грошей с товариства Кн. Нос. 5.—Не хотяше 
оть нась брати Венгерскихь грошей корчем- 
аикь Гр. Барск. І, 38.—Окьзвмкль придбати 
себ» без’ грошей, чтоколвекь ему подобаетсд 
Сіма Сл. Б. 344 (1772). 

Готовьіе гроши, готівка, готовизна. 
XVII. Грошві готовив если будут нагото- 

вавши... винни будут просити Стат. Полоцк. 
Бр. 12.—Артюхь... готових грошей дал мьі 
чотири зол. Ак. Пблт. Рор. Ур. І, 35 (1667).— 
Міл Роман... половину готових грошей... 
Гарасимови уистити Прот. Полт. С. II, 1-6. 
(1673). 

XVIII. Але ажь би Пань хотавь, може за 
сесь дань и готови гроши вздти от кметювь 
Урб. 56. 
ГРУБА; рж. 1. Піч в покоях. 
XVII. Скриню... побилисмо и у грубі спа¬ 

лили Прот. Полт. С. 181-6. (1696).—(Коза¬ 
кові) старостове держали в дворахь грубу то 
єсть печи палити Літ. Сам. 3. 

XVIII. Поляки... употребляли козакові до 
грубі топленія Літ. Гр. ЗО—Козаки... топ¬ 
лять груби Жури. Дай. Апост. 26.—Пойшоль 
онМалахатка топит груби Прот. Полт. С. IV, 
24 (1755). 

2. Отвір в печі, челюсть пічна. 
XVIII. За переділку груби с пеню... гон- 

чарннмь майстринь 5 р. 55 к. Расх. тетр. 
рнбн. ц. 7-6. (1791). 
ГРУБАРЬ, рм. Див. Грабарь. 
XVII. (Видатки) грубарови... котрий ло¬ 

ховая двох христіан з 1 Арх. ЮЗР. І, XI, 
412 (1651). 
ГРУБЕ, прим. Реально, наочно. 
XVII. Побожне замете потреба розуміти 

што речено, о намилшій Оеодоре, а не грубе 
кислити 0 обр. 253. 
ГРУБИЯНСКЬГЙ, прикм. Простацький, нео- 

дутаний, грубіянський. 
XVII. Никострата... видячи... люд груби- 

янский простий винайшла им писмо латин- 
ское Крон. Боб. 68—Рук. Хрон. 68. 
ГРУБИЯНЬ, рм. Грубий, нечемний чоловік. 
XVI. И оннхь Грековь знають, не Костенти- 

ноиолекихь грубияновь и неволниковь Ту- 
рецкихь... але оннхь Грековь зацьнихь Отп. 
И. II. кл. Остр. 1067. 
ГРУБІАНСТВО,-ЯНСТВО, рн. Простацтво, 

хамство, брутальність, нечемність, неделі¬ 
катність. 

XVI. Бо за тьімь, ижь наук ніть, великое 
грубіянство вь нашихь духовннхь умножи¬ 
лося Ак. ЗР. IV, 66 (1593).—Антир. 587. 

XVII. Поста лікарство члвчомуприрожен’кг 
єсть пожитечно, якій зась протмвньїм’ спо¬ 
собом’ от обжмретва й грубїанства встьід’ и 
ган’ба Тр. пости. 146. * ’ 

ГРУБІАНСЬКА, присл. Грубіянським спо¬ 
собом. 

XVIII. Не пій россолу з чари, любь талірки 
бо то єсть грубіанська Політ. 48. 
ГРУБНИКОВЬ, прикм. Що належить груб¬ 

никові. 
XVIII. В грубникову кожушину облекши... 

(Чаюіинеького) вьсадшш на коня Бел. Сказ. 36. 
ГРУБНИКЬ, рм. Той, що палить у грубах. 
XVIII. За найпосліднійшого грубника или 

машталіра у поважном дому своем, держати 
его не изволил Бел. Сказ. 24. 
ГРУБНЬІЙ, прикм. Що належить до «груби». 
XVIII. (Лизогуб) приковал мене до комена 

грубного Он. ст. Млр. II, 236 (1712).* 
ГРУБО, присл. Не тонко, товсто, баса. 
XVIII. (Чернець) говорит грубо Арх. Сул. 

ц. 132. 
ГРУБОСТЕ, рж. 1. Гладкість,опасистість, 

товстіть, дебелість; тілесність, матеріяль- 
ність. 

XVI. Дебелость, грубость Зиз. Лекс. 98. 
XVII. Дебелость: Грубость Бер. Лекс. 33.— 

Синон. сл—р. 18.—бели хочеш мою грубосг 
обачити... покин миі одну сукню твою Жит. 
Св. 379-6—380.—Земний (члкь) маєт власносте 
земний в тілі... сказитслност, грубост 6в. 
Реш. 424-6. 

2. Пем’якість, твердість, неочищеність. 
XVII. 11 такі идучм скрозі землю (морська- 

вода) гроубост горкости и солоность в’ землм 
оставоуєть Транкв. Зерц. 16. 

3. Простість, нетонкість, невишуканість 
дикість, суворість. 

XV. Нашея гроубости писаниє прижми Ип .712 
(1199). 

XVII. За літами, оная грубость поганьская 
и прироженьє... такь поразило, же потомкове 
онихь... розділилися Ак. ЗР. IV, 204(1600—5). 
ГРУБОТМИСТЬІЙ, прикм. Дуже темний. 
XVII. Умь человічій потемняючая грубот- 

мистьгаь глтпой ночи кодоромь Дм. Рост. 
104(1697). аЯ 
ГРУБЬІЙ, прикм. 1. Ее тонкий, об’ємний,, 

великий, товстий. 
XVI. Дебель, грубий Зиз. Лекс. 97. ’ 
XVII. Велбудь; Лина албо оуже кораблное, 

барзо грубое, которьім желгеза звдзують и 
оукріплдют’ Бер. Лекс. 12.—Дебель, дебелий: 
Грубий, толстий ІЬ. 33.—Легкіє и суптелньш' 
елемента; на вшпшемь місті положив премоуд- 
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рій будозьца гроубщіи же и тажчйяшіи на ииз- 
иш’; землю и водоу Транкз. Зерц. 9—Поро¬ 
шинку маденкую вь чужом оку бачиш, а у сво- 
ем и грубои тріски не чуєшь 8в. Рещ. 6.— 
Волосяница прикроє и грубое одіньє ІЬ. 
,200.—Возмут едну колоду довгую и грубую 
Крон. Боб. 205-6. — Кто хочеть презь онші 
стшіни брами бисерозии в’нійти, нетреба 
набивати чрева грубого Рад-. Ог. ВИ (1676).— 
Рибки... морскіє... мають на себі луску 
твердую И грубую ДЛА В О ДВІ СОЛ0ЯОИ сухости 
Рад. Він. 479. — Сибілла... била стара... 
трубой тзари асрогои Рук. № 202, к. 183.— 
З тоей (жили) добре пустити кров, к’то чійть 
якій боль в’нійрь в’ елитах... иномі? шко¬ 
дить нотовченїй раз... мокроти грабин 
Кр. п. 307. 

XVIII. Зелія течію грубшіи и жестокіи 
Гр. Барск. І, 47.—ІІосередь двора деревь 
мало єсть але барзо грубихь, зовемихь чанарь 
Дн. Марк. II, 55 (1726).—Бурая и чорная 
грубая хмара оуставичннй градь в собі 
спроважаєть Пр. Госп. 15.—Дов’гій а товстий 
и круглий як.боч’ка и грубий бар’зо єст 
бодднь Пам. укр. м. II, 105 (Ріс. Тесл.).— 
Диску зь дерева якого сирого на пялец 
грубую (возми) Укр. Госп. Пор. 60.—Воз- 
мшкь... прутикь... и остримь добре ножикомь 

.зь грубшого копця... зарвдкь іЬ. 76. 
2. Не дрібний. 
XVI. И показовадь ми межи тнмь своимь 

попеломь жидовский понель: бочки троха, мен¬ 
шин, и понель вь нихь грубшнй, а єго дроб- 
нейший Кн. Гро дек. Луцк. 61 (1562). 

3. Неделікатний, простий; нижчого ґа¬ 
тунку. 

XVI. Знають... де ихь грубне и спросньге... 
обичає, але оиихь Грековь зацьннхь Отн. 
И. П. кл. Остр. 1067. 

XVII. їрундал... ремеснмкь грубого ремесла 
.Бер. Лекс. 33.—Людь гроубнй неоучоннй 
могліся того домислити Лік. на осп. ум. 17.— 
Люд оньїй будучи... грубим не могль поняти 

-такои таємници Кн. Рож. 62.—По той войні 
Поляки покинули грубни обнчаи старий 
Крон. Лит. 348.—(Они) кошулі ноедт з гру¬ 
бого полотна 36. 1693 р. к. 193-6.—Садду- 
кеи... били грубихь и нелюдскихь обнчаєвь 
Крон. Боб. 187. 

XVIII. Що єст в Полщі... в злотой и 
грубшой монеті набраного... тоє все в 
Варшаві зостатися мусить Бел. Сказ. 141. 
Хресть єсть... мука, альбо якая смерть 
грубая, тяжкая Поуч. Пяг. 32. 

4. Що в первіснім стані, поочищений, сировий. 

XVII. Грубий камень Рад. Ог. 663,—(Богь) 
ирибраль грубую землю травою Літ. Рук. 2. 

XVIII. Пред’ тім (до воскресіння) бо иміль 
(Христос) тйло же себю дебаоє грубое... и 
болйзнемь подлежащоє Сімя Сл. Б. 166 (1772). 
ГРУБ'БТИ, де. 1. Грубшати, розростатися 

вшир. 
XVII. З’ крови тето наше стаєте а, дла 

того члвкь ростеть и грубиєть Гал. Кл. Раз. 
444 (1665). 

2. Ставати грубим, густим, збитим, не¬ 
прозорим. 

XVII. И почали на них тіла грубіти 
Крон. Боб. 4-6. 
ГРУББЯНЬ, ГРУБЯНЬ, рм. Нечемний чо¬ 

ловік, грубуватий. 
XVII. Прмірость: Грубіли’ великій Бер. 

Лекс. 122.—Не єстесмо грубяне але слуги... 
нбеного царя Жит. Св. 41-6. 

ГРУДА, рж. 1. Врила, куля з землі, глини, 
піску, снігу, воску тощо. 

XVII. З хати вишовши, чоловікь вдариль 
сніжною грудою по голови близко уха єго 
Акт. Старод. Кп. 25 (1693).—Пшеничная груда 
тіста 36. 1693 р. к. 106. — Воску дві 
груді великих Прот. Полт. С. І, 229 (1700). 

XVIII. Корабел’никь нйкій... оувиділь 
одну носиму на морі не малую земли 
груду Сімя Сл. Б. 522 (1772). — Сніжная 
груда Пай. укр. м. І, 248 (Рк. Тесл.). 

2. Дорога, що взялася брилами замерзлої 
землі. 

XVIII. То груда мерзла а снігомь непри¬ 
крита Клим. Вірші 144.—День бьіль... холо¬ 
дець велми, от чего все померзло грудою 
Дн. Марк. III, 327 (1733).—Никуда не єздили 
для бездорожжя и груди ІЬ. 332. 
ГРУДЕНЬ, рм. Одинадцятий місяць в році, 

пізніше 12-й. 
XV. Поидоша... вьскорі на коліхь а по 

грудну пути бі бо тогда мець грудень рекше 
ноябрь Йп. 235-236 (1097). 

XVI. Мсца ноемврїа по гебреиеку марге 
оусамь, просто грудень Хрон. Рьмши 217 
(І581).—Пер. Мат. І, І, 70 (1581). 

XVII. Сточили битву 12 дня грудня'Крон. 
Боб 339-6. 

XVIII. Се же нарицаєтсА студень ми гру¬ 
день (місяць) Ірм. 193-6. 
ГРУДИ, рж. мн. Верхня передня частина 

тулуба від шиї до черева (Ресіш). 
XVI. У груди єго застрелиль Кн. Гродск. 

Луцк. 175 (1562). 
XVII. Груди от овна: мосток з’ барана Бер. 

Лекс. 31.—Виділи на Даниле старомь рази 
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барзо битке сродзе на грудяхь Ріці. Полт. 
58 (1676).—Отць Терпило... вхопивши Се¬ 

мена за груди стал давити палцемь у горло 
Прот. Полт. С. І, 144-6 (1692). 

XVIII. бжели болить у грудяхь... полину... 
оттопит(ь) в сировци и пит(ь) Млр. дом. ліч. 
34. — Двери до Гробу Господня вищьшою 
у груди человіку Пелгр. Ип. Виш. 66. 
ГРУДИНА, рж. М’ясо з грудей. ! 
XVI. Оть кажьдого зверати убитого гру¬ 

дина (старосте) Арх. ЮЗР. VII, II. 22 (1552). 
ГРУДИНКА, рж. Здрібн. від «грудина». \ 
XVIII. Грудинок троє свиних Реєстри 2-6: 
ГРУДКА, рж. Здрібн. від «груда». ‘ 
XVIII. Воску всего вь склепу и иа горі по¬ 

казалось грудокь 28 Дн. Марк. І, 79 (1724).— 
Сира грудку...ростерти мякко Рази. Марц. 651. 

I. ГРУДНЬІИ, прикм. Покритий «грудами». ! 
XV. Поидоша... вьскорі на коліхь а по 

грудну пут і, бі бо тогда мсць грудень рекше 
ноябрь Йп. 235-236 (1097). 

II. ГРУДНЬІЙ, прикм. від «груди». 
XVIII. О груди ой болізни и одишки Млр. 

дом. ліч. 6. 
ГРУДОЧКА, рж. Здрібн. від «грудка», 
XVIII. Розбит(и) носокь у яйця курячого 

влояшт(и) у него грудочку галуиу Млр. дом. 
ліч. 34,—Взят(ь)... ладону грудочку іЬ. 43,— 
-(Молоко) нерідкоє будеть, але вь грудочки 
зсядотся Дн. Марк. II, 252. 
ГРУДЬ, рм. Сипкі-кремінні частки, пісок. | 
XVI. У низь тоєжь ріки Супрасли берегь 

грудь сухій межи дву источішковь ВОДНЬІХЬ 
1 річокь Ак. ЮЗР. І, 40 (1509). 

ГРУДЬ, рж. (рос.). Див. Груди. Заболіти 
иа грудь, захоріти на грудну хоробу. 
V XVIII. Сегодня заболіль я на грудь и ка¬ 
шель Дн. Марк. II, 130 (1727). 
ГРУЖАТИ, де. Топтати у болото. 
XVIII. Крести с церквий скидають подь 

ноги груншють Укр.-Р. Арх. IX, 181. 
ГРУЗКОСТЬ, рж. Багно, що в нім грузнуть. 
XVII. Така: болото, каль, емрод, дрожджі, 

грркость Бер. Лекс. 170. 
XVIII. Часть обозу... зь... грузкости ви- 

бейкавшися деретея кгвалтом на прикрую 
гору Бел. Сказ. 39. 
ГРУЗКЬІЙ , прикм. Що в нім грузнуть, багни¬ 

стий, болотний, грузький. 
XVI. Тина болото груз’коє Зиз. Лекс. 108. 
XVIII. Войска полекіє.... наступаючи на 

переправу... зіло грузкую и до скорой переп¬ 
рави весма неудобную Вел. Сказ. 39,—Не до¬ 
ходячи Сугаклія будеть на шляху Балку 
грузкая Літ. Вед. ІІЇ, 484. 

ҐРУКЬ, рм. Стук, гуркіт, галас. 
XVIII. Нощію вшедши боліє тисящи не- 

пріятелей безь груку шаблями убили Літ. 
Вел. І, прил. 18. 4 
ГРУМЬ, рм. Див. Громь. 
XVII. Тутно: Грумь, перунь Бер. Лекс. 174. 
ГРУ НА, рою. Елус, трух. 
XV. Василкови же кндзю инімь полкомь 

рекшоу да поидоуть тихо на. гроунахь и своємоу 
полкоу такоже Ип. 832 (1256). 
ГРУНТАРЬ, рм. Див. Ґрунтар-ь. 
XVII. Андрієвигрунтару за открнтє и спу¬ 

щене вод з гробовцев'злот. 2,гр. 15 Арх. ЮЗР. 
I, XI, 380 (1630).—Грунтаром от транзиту 
школного (дали) з. 39 іЬ. 422 (1654). 
ГРУНТИКЬ, рд. Див. Грунтикь. 
XVII. Продали грунтикь, то єсть лісокь 

Арх. Мот. 130 (1687). 
XVIII. Чинокь ли или грунтикь, или импе- 

ріаликь, что ли Сковор. 227. 
ГРУНТОВАТИ, де. Див. Ґрунтовати. 
XVII. Позволяєм Харку абн греблю як 

кайлристойне гцуньтоваль Ак. Полт. Гор. 
Ур. І. 103 (1667). 

ГРУНТОВНЕ, присл. Див. Ґрунтовне. 
XVII. Не пишучи о ней (душі) грунтовне 

Крон. Боб. 174. ' 
XVIII. Пожаданій могль иокой грунтовне 

трвати Літ. Вел ЛІ, 228. 
ГРУНТОВНЬІЙ, прикм. Див. Ґрунтовний. 
XVII. Грунтовпійшоі згодні межи народомь 

нащимь и ващимь знчучи Ак. ЗР. IV, 293 
(1608).—ш томь як» найгрунтовнтьйшую и най- 
латвійшую собьширній през Друкь науку 
прудко подати постараємся Гол. П. М, II, 359 
(Кор. Н. 1645).—Дляліпшоєигрунтовнійшоє 
моди... монастьірь ствердили Діар. Фил. 
73.—Грунтовнійшого... фундаменту виводу 
и початку исторіи нашей... зложитии показати 
не можемь Крон. Боб. 395. 

XVIII. И вь инихь ділахь которіи би до 
грунтовного безпеченства... належали Літ. Вед. 
II, 130. 
ГРУНТОВЬІЙ, прикм: Див. Ґрунтовий. 
XVIII. Мужиковь... грунтовихь 14 Дн. 

Марк. III, 229(1732).—Села Суличовки козаки 
грунтовіє Рев. Черн. Полк. 18-6. (1734).— 
Грунтового войта (двір) 1 Оп. Им. Дай. Алост. 
133 (1734). 
ГРУНТЬ, рм. 1. Див. Ґрунть 1. 
XVII? Мелетій Александрійскій патріарха 

и иніи многіп которіи всі зь грунту аргу- 
меита Латинскіи знесли и поконали ихь во 
всемь Копист. Пал. 912.—(Башта) зо всімь до 
грунту згоріла іЬ. 1021—Непрїазни и свари 
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всга згрйятй згладили Тит. 235 (Уцу. 1630).— 
А той трепроклятнй род зь грунту вннищайте. 
Діал. Волк. 57 (1631). 

2. Див. Ґрунть 4. 
XVII. Віра....ести грунтами речїй... котбрнх 

ся сподіваємо Гол. П. М. II, 362 (Кор. Н. 1645). 
3. Дме. Ґрунть 5. 
XVI. Я... вислужили у... паней Ганни село, 

лежачоє ви повіте Кієвскомь... на верху Ол- 
шаницн, а на низь з моими грунтами сугрань 
грунт Чулиновскій Арх.ЮЗР. І,VI,12 (1507).— 
Єстли би си причини лихого грунту наддати 
чинили Ак. ЗР. III, 83 (1557-1558). 

XVII. Придаємь имь грунти и церковища 
св. Юря Діар. Фил. 65.—На грунті на¬ 
томи Кролевецкомь подп селомь Мат. Ист. 
ІОР. 6 (1670).—Ушржаюея... на Пархома... 
о поседаню... хати в том селі з грунтами 
Стор. 7 (1683). 

XVIII. Сасковскіє грунта ви Стеблеви и в 
Корсуні положенье міючіе Унів. Маз. 6 (1708). 
—О пограничнихь литовскихь оть Смоленска 
лісовихн грунтахь Літ. Бел. II, 118. — 
Обмінять грунтами государскими поміжние 
грунта піляхетскиє безь кривди обополно... 
дозволяется Стат. 38.—Тоть непрестанно стя- 
гаети грунта. Сей иностранин заводити скота 
Сковор. 266. 

ТРУХНУТИ, де. (пол. дпісіпщб)- Датися 
чути, розлягтись, загриміти, рознестись. 

XVI. І южп грохнуло то по вссмь місті 
Ист. о разб. Флор. соб. 463. — Кдн ся тоє 
діяло, а день южь сходили трухнуло, же 
патріарха смертью наглою умерь Хр. Фил. 
Апокр. 1558—1560. 

XVII. Так великой злости слава по всем 
місте грухнула Жив. Св. 51. 

XVIII. Зарази между народомн поголоска 
такая грухнула Літ. Вел. II, 160.—Между 
войскоми... било грухнуло, что вейзіри Ту- 
рецкій, маючи у себе ви неволі Андрея сина 
Ромодановского... отзивалея до Ромоданов- 
ского і І). 466. 

ГРУША, рж. 1. Грушеве дерево (Рігив). 
XVI. Шла она с поля з работьі и обачила 

трех человіковь трясучи грушу єе Кн. Гродск. 
Луцк. 179 (1562). 

XVII. От бузини (межа)... а внизь груша 
и черешня Прот. Полт. С. II, 208 (1690).— 
Яковь... застали поди грушами синовь Кор- 
вацкоі Радка и Юрка Прот. Спр. Пот. 131 
(1690). 

XVIII. Груши, яблони и иннш деревини 
з коренемн буря повкЕертала Пр. Госп. 15. 

Див. Грушина. 

2. Овоч з дерева груші. • ; 
XVII. Радко и Юрко... натрусивши груши. 

подбирали з долу Прот. Спр. Пот. 131 (1690).— 
Соки з грушь... н&трн вяжет Рук. № 362 
к. 260,—Газдо, коли груші... і инші плоди 
древес моих трдсут и соббирают не все си- 
луйсд собнбратя Ветхг Сказ. 40. 

XVIII. Летять на зем’лю яко груші Ал.. 
Тиш. 81. 
ГРУШАСТЬІЙ, прикм. Подібний формою до 

груші. 
XVII. Кгудзікь еден срібний грушастий 

Прот. Полт. С. II, 132-6. (1686). 
ГРУШЕВЬІЙ, ГРУШОВЬІИ, прикм. від 

«груша» 2. 
XVI. Бочок двадцат порожних, а одна с 

квасом грушовим Арх. ЮЗР. VIII, III, 164 
(1568). 

XVII. Соки... яблочпий, грошевий, вишне¬ 
вий Тр. П. М. 237. 

XVIII. Взвару доброго грушевого сулія 
склянна 1 Реестрь Феодосія 1. 

Грушовое дерево. Див. Груша 1. 
XVIII. Кору з дерева грушового стовк’тв 

и нит(и) з вином Млр. дом. ліч. 5. 
ГРУШИНА, рж. Див. Груша 1. 
XVIII. Рахуба древам розньтмь... грушина 

Клим. Вірші VI. 
ГРУШКА, рж. 1. Здрібн. від «груша». 
XVII. Било дерева розмаитого: яблони... 

грушини великиє и малие Арх. ЮЗР. III, IV, 
493 (1650).—Житьники вторгнули по дорогу 
и по бруд вишній и нижній по грушку Ак. 
Полт. Гор. Ур. II, 114 (1671). 

XVIII. Левадка з кислицями и грушками 
Кн. Міск. Полт. 182-6. (1720). 

2. Предмет, що має форму груші. 
XVIII. Грушки перловіє употребляєміє до 

стонжокь Оп. ст. Млр. 1, 184 (1726). 
ГРУШКОВЬІЙ, прикм. Див. Грошковьій. 
XVIII. Ланцужокь златій дутий грунтовий 

вь пяти містах дротом связаннй Кн. риаа. 
25-6. 
ГРЬІБЬ; рм. Див. Грибь. 
XVIII. Не тепер по гриби ходят, але в осенк 

коли с а родять Клим. Прип. 235. 
ГРЬІВНА, рж. Див. Гривна. 
XV. Записали єсьмо ему сею нашею грамо¬ 

тою пятдесять гривень подольскими подугрош- 
ки Ак. ЮЗР. 1, 10 (1427). 

XVII. Кадилница вь ней гривень чотири 
Пам. КК. І—II, 73 (1641).—Од грнвьнн по 
грошу, а раховано гривен 348 Арх. ЮЗР. І, 
XI, 579 (1662).—Литра (має) полторьі гривни 
Крон. Боб. 327. 
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* ГРЬІЗТИ, де. Див. Гризти. 
XVI. Ревность правди дому Божого гризла 

мя Отп. кл. Остр. И. П. 379. 
XVII. (В пеклі) робакь сумлонд, котрьій 

завше грмзтиметь члвка грішного Гал. Кл. 
Раз. 138 (1665). — Малахія сумненьє барзо 
гризло 6в. Реш. 208. 

Гризти голову, допікати, натрутливо сва¬ 
рити за що, мучити. 

XVIII. Та продать не доруга, коли бь безт> 
утрати щоб не гризли голови ма жінка ке 
мати Пер. Мат. III, II, 158. 

Грьізти оріхи (зь кимь). робити разом важку 
роботу, переносити разом з ким. труднощі 

•праці, життя. 
XVII. (Умер) пань Лукапгь Жолкевскій, 

■староста Переяславскій, що сь Козаками оріхи 
трьізь Літ. Льв. 254. 
ГРЬІЗТИСЯ, де. Дме. Гризтися. 
XVII. Грнзлься в собі Уаленть цесар же 

иншіи бпепн усьтупили з своихь столиць Крон. 
Боб. 290-6; 376. 
ГРЬІМИТИ, де. Дме. Гримити. 
XVIII. Позиаещь откул гримить Клим. 

Прип. 262. 
ГРЬІМОТЬ, рм. Лив. Гриоть. 
XVII. З великим грнмотом болвань тот... 

я а землю впав 6в. Реш. 263. 
ГРЕБЕЦЬ, рм. Див. Гребець 1. 
XV. Грібцемь бо тоя лодья ми Русь 

Ял. 26 (912). 
ГР"ББІЯ, рж. (пол. §г2еЬі]а). Рослина водяна 

КутрЬаеа, латаття. 
XVII. Оний огонь огонь бил истотннй, бо 

немогь би смоли из грюбїи и лози розньїх тих 
матерій пожирати Лік. на осп. ум. 5. 
ГРЬКИНЯ, рж. Лив. Грекиня. 
XV. Оу Яроподка жена Грікини бі Ип. 

«З (977). 
ГРІЬКЬ, рм. Див. Грекь. 
XV. Стославь... вьзем иміиье много оу 

трікь Ип. 61 (971). 
ГРІНКА, рм. Сушений в печі шматочок 

хліба або булки, грінка. 
XVIII. Коди нестанет хліба такь грінки 

гріт Клим. Прип. 262.—Часнику зтовк’щи наш- 
маровать грінку хліба Млр. дом. ліч. 4,— 
Приложм грянку то єсть хлібь простий не- 
скяній присі/щаній Укр. Госп. Пор. 64. 
ГРВТИ, де. Робити теплим, загрівати, 

■огрівати, розігрівати, гріти. 
XVIII. Молодого кровь грієть Клим. Прип. 

226.—Кулка еребраная что в зімі архієрей 
руки гріє Реєстрь Ризн. Сов. 16 (1734).— 
Політика не позволяє роззувати ся при 

другихь чести горнхь и гріти ноги Політ. 52. 
ГРІЬТИСЯ, де. Розігріватись, вигріватись, 

грітися. 
XVII. Зимно било и грілисд (служебшщи) 

6в. Рещ. 41-6.—йдате в покою гркйтесд и 
кормізтесд 6в. Вил. II, 91-6.—Йди скурвий 
сину по дрова а туть не грфся Прот. спр. 
пот. 123 (1690). 

XVIII. И грітис до такой (печі) ммло при¬ 
тулити сд Клим. Вірші, 98.—Вювдя увійшла 
у хату грітися Оп. ст. Млр. III, 372 (1723). 
‘ ГР'БХОВНЬІЙ, прикм. від чгрть». 

XV. От гріховнаго бо корене злии плодь 
бнваєть Ип. 66 (980). 

XVII. Хс... всіх нас... зь оного гріхов¬ 
ного калу омьівь 6в. Реш. 2-6.—Премінмвщи 
фрасунокь на гойпую радост отложшо от 
себе гріховную слацост Прол. 85. 

ГР'БХОЛЮБНЬІЙ, прикм. Що грішити лю¬ 
бить. 

XVII. По емрти... плач и стонднд будет 
гріхолюбіим... людем Ветх. Сказ. 27. 
ГРЬХОПАДНЕ, прися. Грішно, гріховно. 
XVII. Михаиль Рогоза, Кирило Терлецкий... 

непобожне и гріхопадне жили Нам. КК. І, 
126 (1621). 

ГР'БХОТВОРЦА, рм. Той, що робить гріхи. 
XVII. Не прел’щайтесд о гріхотворци бе- 

стращієм вашимь Трапкв. Зерц. 36. 
ГРКХЬ, рм. 1. Порушення релігійних при-, 

писів. 
XV. Реч имь (Черніг. Князям) іюсоль 

Издславль Мьстислалич которш то гріхь 
оже на любви хреть ціловати Ип. 345 (1Ї47). 

XVI. Отпоущаютсд гріхове (сказав Хри- 
стос) 6в. Пер. (рк.) 133-6. 
ХІЧІ.Вредь:... метає: шкода, оутрата, обра¬ 

за, (гріхь) нарущен’е, зопсоЕан’е Бер. Лекс. 
17. — Якь гріха невавмдить Бгь, такь 
и того члвка, которнй грішмть Гал. Кл. 
Раз. 191 (1665).—Митар... одишовь... гріховь 
отпущеніє од бога получивпш 6в. Реш. 4-6.— 
Я зачавши рожаю гріхи Ліств. 26.—(Дмитро) 
зь челядницею вь полю усиловне гріхь ті¬ 
лесний пополниль Ріш. Полт. С. 54.-^-Гріхь 
то мене смертелний споткаль іЬ. 64 (1684).— 
Рекль Моисей до Аарона... привель еси людь 
Бжий до гріху великого Крон. Боб. 49-6.— 
Народь жадной злости своєй не признаваль 
и гріховь, але усе на священниковь екдадаль 
Літ. Сам. 136 (1677). 

XVIII. На гріхь покута бнваєть Клим. 
Вірші 60.—Что єсть гріхь? Гріхь єсть мова 
любь оучинокь любь помнщленіє лротиво 
воли Бжієй Собр. Прип. 120.—Ділі... кото- 
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рїи грішили несмертельними гріхами Пам. 
укр. м. IV, 152 (Яр. Рк.). 

2. Виш, провина. 
XVIII. С причині слушнихі тоть отєздь 

мой учинилемі, надіюся же и велможност 
твоя того вь гріхі ставити мні не изьволшпь 
Бел. Сказ. 20. 

1 Дме. Гриісь. 
ГР'БЦИСКЬІЙ, прикм. Див. Грецкьш. 
XV. Ві Гріцискую землю Ип. 163 (1069). 
ГРЬЦЬКЬ, ГРБЦЬКЬІЙ, прикм. Див. Грец- 

кьій. 
XV. Преложи (Мефодій) вса кьниш исполнь 

от Гріцька язша вь Словініскь Ип. 20 
(898).—Подь вдасть Грецькою ІЬ. 60 (971). 

ГРБЧИНЬ, рм. Див. Гречинт». 
XV. Се же молвдше имь (Спіскоп) льсть тая 

в собі бдше бо родом Грічинь Ип. 523 
(1164). 

ГРЬЧКА, рж. Див. І Гречна. 
. XV. Грічки щестнадцать бочекь Ак. ЗР. І, 

137 (1494). 
ГР'БЧКЬ! Й, прикм. Див. Грецньїй. 
XV. Корсунь град грічкьщ Ип. 95 (988).— 

Оу Всеволода родисд сиь Володимирі от 
црці Грічькое ІЬ. 149 (1053). 
ГРІШИТИ, де. 1. Не влучити; схибити 

в чім, помилитись. 
XV. Они же сунушасд на ііа єдині гріши 

Ян топоромі Ип. 165 (1071).—Чернии Клобуци 
отвеюда и тако вбодоша і в Льібїдь весді 
инии же и брода грішиша и тако избища і 
ІЬ. 432 (1151).—Гріши Святославі помнела 
своєго ІЬ. 615 (1180). 

2. Поповняти гріх, допускатися гріха, грі¬ 
шити. 

XVII. Злочинцо... грішиш дротив правди 
Жиг. Св. 510-6.—Жадний... не єсть которнй би 
на Бга хотілі грішити Жив. Св. 117,—Всі доб- 
рохотннє забойци без оборони своєго живота 
гріщат Тр. П.,М. 908.—Слова тни... упре- 
кають тих... которнй постуюті в справедли¬ 
восте рачей ниж грішачимі Кн. Рож. 156-6.— 
Кождий чловекь грішить з’ власнои волі своєи 
Гал. Кл. Раз. 24 (1665).— Чому па світі 
живучи грішилес 6в. Рещ. 425-6. 

3. Переступати що, іти проти чого. 
XVIII. Дші... которїи грішили несмертель¬ 

ними гріхами Пам. укр. м. IV, 152 (Яр. 
Рк.).—Грішить против! обнчаємі добрьвгь 
Політ. 50. Див. Гришити. 

ГРЬШКА, рж. Здрібн. від «гргьхь». Дрібний, 
невеличкий гріх. 

XVIII. Што би овунь не упаль тоті члвкі 
у якую грішку и у гніві Божій Поуч. Няг. 6. 

—Прости... не лише грішку', али довгь пі- 
няжиий ІЬ. 121. 
ГРБШНИКЬ, рм. Грішний чоловік. 
XVII. Велия радост бьіваєт од АнгеіЬв... 

о єдном грішнику кающемся 6в. Реш. 9-6.— 
Томуж декретови тиє двоє... явно грішники 
Данило и Параска... зостали лодлеглими 
Ріш. Полт. С. 68 (1693). 

XVIII. Попливуть літа, аки краткія години,., 
а грішником не будеть в’ муках переміни, 
36. № 1748, к„ Н-б. 

ГРВШНИЦА, рж. Грішна жінка. 
XVII. Слезн мні дажді бже, яко же... 

жені грішниці 6в. Реш. 18-6. 
ГР-БШНИЧИЙ, прикм. Що належить до 

грішника. 
XVI. Жити вь селехь грішничихь Хр. 

Фил. Апокр. 1702. 
XVII. Рука грішнича Діар. Фил. 111.— 

Заволай, чіехь грішнича душа на суді стане 
Суд бож. 294. 

ГР'БШНО, прися. Грішучщ як грішник, 
XV. Почали грішно и безаконно жити 

Чет. 1489 р. к. 18. 
XVIII. Хочь гргапшо, аби поташно Клим., 

Прип. 251. 
ГРШНЬІЙ, прикм. Що має гріхщ схильний 

до гріха, підлеглий гріхові, що становить 
гріх, грішний. 

XV. Прстая Бце... грішньмі спсение Ип. 
531 (1168). 

XVI. Не маєт ся увязнвати в тиє именя 
вншей помененнє, поки тіла, моєго грішного 
не погребут Арх. ЮЗР. VIII, III, 22. 
(1570). 

XVII. Хотя тебе укоряти будут неправдиве, 
не дбай розуміючи себе бити над всякого 
гршшого нагрішнійшим 0 осми пом. 127-6.— 
Ієрей .Семіоиь Тимофієвич рукою грішною- 
Єв. Реш. 3. 

XVIII. Такій гршшьій довше, які за три 
дим не може бити оу Арешті Урб. 67,—Случися 
мужу праведну при грішних умріти, ебично 
бо єсть сирому при сухом горіти Бел. Сказ. 32. 

ГРЯДА, рж. і. Висот місце. 
. XVII. На томі боці гряда сотничая зо- 
стаєть Ак. Зем. 125 (1689). 

XVIII. Гать о якой спорі Дубовою пази- 
ваєтея грядою Оп. ст. Млр. II, 512 (1702).— 
Мн... уступили ему... от колодоватого же- 
рела грядою по над Жовтухою, до уступа Гу- 
синскаго Сб. Мат. Лівоб. Укр. З (1719).—Ко¬ 
сили сіно толко по грядахь а по долинахь дол- 
гоє время вода стояла Арх. Вид. м.; екон» 
сир. (1759). 
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2. Смуга скопаної землі, де садять горо¬ 
дину або квітки. 

XVIII. Судить якь морковь у гряді Клим. 
Прип. 242. 
ГРЯДКА, рж. Здрібн. від «гряда». 
XVIII. сри... в’ огородах грядки з’ сівбою 

потоптають Клим. Вірші 137,—Марія... стала 
грядку где огурки полоть Прот. ГІолт. 0. 
НІ, 77 (1748). 
ГРЯДЬ, рм. Див. II. Градь. 
XVIII. В пасіки вашей грядь великій биль, 

какь би найболшіе оріха волоокого ядра 
Листи Конт. 24. 
ГРЯЗИВЬІЙ, прикм. Де єсть багно, болото. 
XVI. ЬІачашя мостьі мостити по болотомь 

и грязивнмь містомь Сл. о п. Иг. 11. 
ГРЯЗКО, ГРЯЗНО , присл. Кально, болотяно. 
XVI. Почали орать пашню по святе... и то 

вельми било грязно и вода вельми велика била 
Кул. Мат. І, 65 (1596). 

XVIII. Начала вся земля мяктіти и грязко 
становитись Дн. Марк. III, 241 (1732). 

Див. Гразко. 
ГРЯЗНУТИ, де. Потопати,;грузнути. 
XV. Толи не буди мира межи нами оли же 

камень начнеть плавати а хмель грдзнути 
Ип, 71 (985). 

XVII. (У воді) камін плавати будеть а 
игЬл грязнути Жит. Св. 526-6. 
ГРЯЗНЬІЙ, прикм. З «грязи». 
XVIII. Окривши добре лубямь для того 

жебьі бризки грязніе на труну не падали Арх. 
Сул. 41 (1721). 
ГРЯЗОКЬ, прикм. Грузький. 
XV. Біжащимь имь чересь Руть много дру- 

живьіпотопев Рутубібогрдзокь Ип. 438(1151). 
ГРЯЗЬ, рж. Багно, болото, кал. 
XV. Гюргии же... зайде полки своими за 

Мальта Роутець и лереидд грдзи ту же и ста 
на ночь Ип. 435 (1151). 

XVI. Брениє—каль, грязь Лзкс. 2—Ті- 
мение—плюгавость або грязь, болото ІЬ. 16.— 
Ро шпіе ^еіікаіа Ьгіаг па піеу (гатці) Ьу- 
тоеі Пам. КК. IV, вид. II, 119 (1545).— 
Масла и молока в дежах и в горщках побитне 
в грязь и в землю втоптаннє Кн. Гродск. 
Луцк. 318 (1568). 

XVII. Брєнїє: Глина', болото, кал’, грдзь 
Бер. Лекс. 10.—Кал. тана: Продасть калюжа, 
болсто, грдзь іЬ. 63. 
ГРЯКЬ, рм. Стук, грт. 
XVIII. І небудет (бондар), дрімати же то 

стуки гряки Клим. Вірші 100. 
ГРЯНИЦА; рж. Див. Границя. 
XVII. Кнж.ата и ножове их... рі?шжвпшсд... 

$ границь Армен’ских... положшшед вси 
га полах Сенаар Літ. Рук. 9-6.* 

ГРЯНУТИ, де. Гримнути; грюкнути, стук¬ 
нути. 

XVII. Якь гром ударив так грянули двери 
церковнне 6в. Реш. 295. 

XVIII. Що глянеть то гряиеть Клим. Прип. 
257. 
ГРЯСТИ, де. (ц/ сл.) Іти. 
XV. Межи путемь грддущимь на Берествое а 

другнмь идущимь в монастьірь Ип. 222 (1096).— 
А се брате стрьій мой грддеть на маІЬ.374(1149). 

XVI. Граду, йду Зиз. Лекс. 97. 
XVII. Грлд?/: Иду прихожу Грддршй: 

Гг/дущій. которнй маєт ирїйтг/, глбо бити. 
приходАЧЇй Бер. Лекс. 32.—Діти, послід- 
няя година єсть и якоже сльїшасте, яко 
антихриста грядеть Копист. Пал. 316.— 
Силн ни настоящая ни грядущая... ни ина 
тварь какая возможеть нась разлучити іЬ. 923. 

І. ГУБА, рж. 1. Рот, паща. 
XVII. Без прощенІА... ніякь и губьі роззя¬ 

вити на молитву 6в. Реш. 16-6.—Н літера, 
показать жилі? межи подбородкомь и ї?стом 
нижнимь, з которои кров добре впустити, 
КОЛИ КОМІ? з губн емрднть ® ЗОПСОВаНА. 

и стрь’хлілости зь’бовь Кр. п. 306-6.—Обжирца 
сидАчад оу столу при розннх роскошних потра- 
вахь на тую и на овую потраву розвіваєте 
свою губу Рад. Ог. 1107 (1676).—Человшга... 
доброму и чулому Іру и от губн СВОЄИ ОТНАВШИ 
даєт хлкба Рад. Він. 733.—Аналія... казаль. 
єго (Павла) в губу бити Жит. Св. 473,—Лвица... 
вьтосячи лвенята своєю губоюЖив. Св. 127-6.— 
Прилетіла (голубиця) до него подь вечерь, 
несучи вь губі своєй рожчку олийную Крон.. 
Боб. 8.—Не мотль розняти губн своєй іЬ.89-6.— 
Заказал... Бгь... абьі тежь не затикаль волови 
губн, їди молотит (бо индей бндломь МОЛОТдТ 
топчучи на гумні, не так як у нас ціпами) 
Літ. Рук. 38-6.—39. 

XVIII. За губу да в губу Клим. Прип. 
215,—Не треба віри доймати губі, бо як в ней 
торкнете, ажь захочетед істи ІЬ. 233.— 
И кусня хліба в губі не має Укр.-Р. Арх. 
IX, 49. — Иже помалу не клади вь губу 
другаго куса першого не полинувши Політ. 
48,—Полоскат губу часто и горло Млр. дом. 
ліч. З,—Але при томь инніи лікарства чрезе 
губу и ноздрн мусить давати Укр. Госп. 
Пор. 59,—бщежь хиба за те гріхь, що брех- 
нешь, паноче, губою немитою се жь діло 
охоче Пер. Мат. III, І. 411. 

Губу замкнути, не дати говорити, зму¬ 
сити мовчати. 
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XVII. Бутиха губу мні замкнула не моглам 
и нічого лред правом мовити Ак. Полт. Гор. 
Ур. І, 147 <1669). 

Губу отворити, роззявити рота\ бажати 
чого. 

XVI. вялялетн... удаючися за Русина ко- 
торьімн николи не били; а гдеби его еще хто 
лепейперекупилиместечками и селами...- певне 

■би и на Рускую проезсию... губу отворидь 
Антир. 767. 

На губ'Ь грати (код?/), попитати кого, замиш¬ 
ляти ким. 

XVII. Мужи добрий и смшшй не даст себгс 
на губі грати Рад. Він. 781. 
ЦІлок) губою, досхочу, вдостач. 
XVII. Цілою губою (Вілевич) зь ласки 

наїцой заживали хліба Ак. ЗР. V, 172 (1682). 
2. Слова, мова. 
XVII. Мосури... много нашими житедеми па¬ 

кости починили черезь свою неуважную губу 
Прот. Полт. С. І, 96 (1690).—Кожний таковнй 
за неповстягливост губиполадет у вину полков- 
никови нашему Ак. Полт. Гор.Ур.1,166(1669). 

XVIII. Губі ні§ди віри иеймай Клим. Прип. 
269.—Ани позваляй таки богато губі щоби 
тилко міла привести ко згубі Укр.-Р. Арх. 
X, 426. 

3. Горішній і долішній берег вуст, вуста. 
XVII. Пеі'ро Лукяненко... кулакоми... роз¬ 

били губи до криві (Жученку) Прот. спр. 
Пот. 114 (1690).—Казали ему обрізати губи, 
носи и оуха Ал. Печ. 175. 

II. ГУБА, рж. Легка і діркувата субстанція 
.морського звіряти (рогііега) уживана на різні 
домові потреби для її властивости вбирати 
плини, губка. 

XV. Олга... поклонивши главу стояше аки 
їгуба напаяема внимающи оученьюИп. 49 (955). 

XVI. Напльнив’ши гоубоу оц’том... при¬ 
несли Єв. Пер. (рк.) 433, —Один з межи 
них вземши губу намочили ее оцтом Єв. 
Вол. 54. 

XVII. Тубо: губка морская. Спонїїа Бер. 
.Лекс. 32.—Мотсей взявши крови... козлію 
н’ водою и водною червоною и губою... всі 
мчинна служєбии кропили Кн. о Вірі 210.— 
Губою добрі да истеретн Тр. П. М. 247. 

XVIII. Купили губу для употребленія во 
время служенія дал пятнадцят копіеки Ризн. 
Соф. Кн. 132-6 (1743).—Свинтар ести губа и 
трость Пам. укр. м. IV, 21 (Яр. Рк.). 

III. ГУБА, рж. Взагалі гриб опріч боро¬ 
вика. 

XVI. И дозволили єсьми ими сь тоє пуши... 
губи и ягоди брать Ак. ЮЗР. І, 40 (1509).— 

А робятамь малими и невістамп губи, овощу 
лісного всякого.... не боронити Ак. ЗР. 
III. 86 (1557). 

XVIII. Моя тиж Олена ходила вчора на 
губи, настрашилася лиса закленула зуби Укр.- 
Р. Арх. IX, 73,—В... осінннх місяцях... 
бьшаетн урожай на рижки, гриби и другів 
губи Арх. Вид. м.; інстр. (1767). 

ГУБАТЬІЙ, прикм. Що великі губи має. 
XVIII. (Манах) лицем щирокообразенн,. гу- 

бати Арх. Сул. ц. 308. 
ГУБЕРНАТОРЬ, рм. Див. Губернаторі». 
XVII. ПІведскій губернатори албо намі¬ 

сники... виказали послушенство кролеві и 
короні Полской Крон. Полск. 396.—Балд- 
винн... Раймуида... лринялп... аби били гу- 
бернатороми кролевства брсалимского Крон. 
Боб. 385. 

XVIII. Били я... у губернатора Дн. Марк. II, 
109 (1727). 

ГУБИТЕЛНЬІЙ, прикм. Що губить, нищить. 
XVI. Аполопий-губителенн Лекс. 2. 
XVIII. Губителними лікворами своими на¬ 

поїти народи нащн Літ. Вел. II, 8. 
ГУБИТЕЛСТВО, рн. Чинність від «губити*. 
XVII. Губмтелство: Мори моровоє повйтрьє, 

затрачшіье Бер. Лекс. 32.—Затрачені, губи- 
телство, всегубителство Синон. сл.-р. 28. 

XVIII. О нятоми чили шестоми раздвоєніи 
и губителстві Украинскомп Літ. Вел. II, 94. 

ГУБИТЕЛЬ, рм. (ц. сл.). Той що губить, 
згубця. 

XVII. Губитель: Пустошитель... шкодца, 
затрачаючій, погублАЮчїй Бер. і Лекс. 32.— 
Хто ести Боги ваши, единигубител’ а другий 
німий Жит. Св. 20-6.—Чого ся бавил и не 
загубили сего злого губителя’ншего ІЬ. 495. 

XVIII. Отчизнн вашея разорители и васи 
самихи нещадній губители Літ. Вел. II, 39. 

ГУБИТИ, де. 1. Приводити до згуби, тра¬ 
тити, нищити. 

XV. А ми доколі хочеми Роускоую землю 
гоубити Ип. 364 (1148).—А жизни нащея, ни 
сели наших не губите ІЬ. 388 (1149). 

XVII. бели судити себе губить 6в. Реш. 5; 
ІЬ. 150.—С літера показати жилі? за ї?шима, 
которад затята оусмирдет бол голови... 
болячкь’ на шии и за ь’шима губить Кр. 
п. 306.— Аби... своєволники... не важилися 
Панов своих губити Жит. Св. 519-6.—Жена 
чарами плод ви оутробі ейоей губити Поуч. 
о сакр. 24,—Король росказали ихи (конфе¬ 
дератів) зносити, тедн где заскочено то имаво 
и гублено Літ. Льв. 237 (1616).—И таки іш, 

• . . сюду губили Крон. Боб. (др.) 283. 
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XVIII. Що тіло любить, тое дшу губить 
Клим. Прип. 257.—О убивоющнх или губящнх 
емертми самих себе Клим. Вірші ІЗ,—Пришли 
жьідове з войною и с потугою великою воюючи 
землю МоавитьскЙо, и стоали на их границях 
грозно и сер’дито маетности их гноячи, па- 
лачй, стинаючи Пам. укр. м. І, 257 (Рк. Тесл.). 

2. Затирати сліди. 
XVIII. Чернецкий... на рознихь містцах 

туляючися и шляхь за собою губячипробрался 
щасливе до Кгданска Бел. Сказ. 149. 

ГУБКА, рж. 1. Здрібн. від II «губа». 
XVII. Гі/бка морская. Спонґїа Бер. Лекс. 32. 
XVIII. Сщеннік ховает потрєбл’ши дари 

п/бки Клим. Вірші 118.—Уха и ніздри (хво¬ 
рому волові) часто водою зимною умочивши 
губку або хустку, умивати Укр. Госп. Пор. 69. 

2. Рослина з громади грибів роїурогиз; що 
росте на дереві, приготована з тих грибів 
жагва, щоб розгнічувати або переносити вогонь. 

XVI. Показовали намь три стрелн з губ¬ 
ками и з огнемь и поведили иж тими стрелами 
з огнемь на дворь стреляно Кн. Гродск. Луцк. 
137 (1562). 

XVII. Гвенгє же подобно оиш в’ губці скрм- 
таїу ине дане роспалдючомусА Бер. Лекс. 109. 
—Я... огню у губку викресавши и губку тую 
у платокь увивши пошолемь к атаманской 
хаті Прот. їїолт. С. І, 135 (1691). 

XVIII. Видно да не нуд пенкомь губка 
Клим. Прш. 205.—Єсть но аптмках... гі/бка 
мордеявого дерева Укр. Госп. Пор. 59.— 
Курити п/бкою на ліщині вирослою ІЬ. 74. 

3. Здрібн. від III «губа». 
XVIII. Взять губки что ростеть на полі 

білая большая Млр. дом. ліч. 39. 
ГУБОЧКА, рж. Здрібн. від І «губа» 1. 
XVIII. Усі (дівчата) стоячи позщиляли есте 

губочки Укр.-Р. Арх. IX, 67. 
ГУБЧАСТЬІЙ, прикм. Ручниця губчастая, 

рушниця, що стріляли з нй з поміччю губки. 
XVI. Степана... окрутне з ручницн губь- 

частое тамьже простреленого... с собою до 
Лепесовки взал Ж. Курб. II, 248 (1563).— 
(Взяли) при том ручниць долгихь губча- 
стьіхь сорокьАрх. шЗР. VIII. VI, 177 (1566). 
ГУБЬЇТИ, де. Див. Губити. 
XVII. Валеріан... хрстіянн губьіл Жит. 

Св. 575.—Мене негубни сам не гинь Арх. Мот. 
126 (1683). 

XVIII. Должен бн еси... братю нашу ша- 
новатьі, а не уничтожати и гтбьгш Літ. Вел. 
II, 33. 
ГУГНАВЬ, ГУГНИВЬІЙ, прикм. Що гово¬ 

рить у ніс. 

XV. Петрь Гугнивш сь иними шедь в Римь 
Ип. .101 (988). 

XVI. Господь... без’язмчнаго и гугнявого 
Моусєя вь мові украшаєть Отп. кл. Остр. 
И. П. 380. 

XVII. Мєдлєноазмчннй: Косногласннй, гу- 
гпивий, заикаючїйсд, шепеклмвий Бер. 
Лекс. 77.—Синон. сл.-р. 18.—А єіце надто 
гугнивнй заикливнй человікь Арх. ІОЗР. І 
XI, 318 (1609).—И ясень бреть азмкь гупги- 
внхь Гал. М. Пр. З,—Гал. Кл. Газ. 1,133. — 
Кн. о Вірі 43. — Бьіль той Михаиль гугнивмй 
Крон. Боб. 359. 

XVIII. Єм, Ги, язнком гугнавь Пам.укр. м. 
І, 248 (Гк. Тесл.). 

ГУДАКЬ, рм. Див. Гудець. 
І" XVIII. Йшли из міста того жебраки и 
гудаки Пам. укр. м. І, 266. (Гк. Тесл.)— 
Кролев’скїє гудаки и грачі препьшшьш 
ІЬ. 315 (Гк. Тесл.). 
і ГУДЕНЬЕ, ГУДЬНЬЕ, рн. Чинність від 
«густи». 

XVII. Вьскликновенїе, ца: Внкрикян’е. 
похвалене, гудеие, хлипан’е, кричан’е, вмт’е, 
п/к’,гукане, якьпо оумерломь Бер. Лекс. 23.- 
Гуденїє: писканье, гудюнье, пищшье ІЬ 32.— 
Гудець... от тебе дха злого своим вдячнім 
гуденем отгоииль Крон. Воб. 93. 

ГУДЕЦЬ, рм. Той, що грає на музичному 
інструменті, музика. 

XIII. Чьхара и гудцд и свирцд ні оуведи 
оу домьсвоиСв. и Зам:1 56. (Потч. Зарубок. 
Черн.) 

XIV. ПлаСЦИ їли гудци їли инь хто їгрець 
Ист. Хр. Бусл. 530 (Паис. сб.). 

XV. По смрти же Володимері оставьшю 
оу Сьірьчана єдиномоу гоудьцю же Ореви 
посла и во обези река Володимерь оумсрль 
єсть Ип. 716 (1201). ' ‘ 

XVII. Гудец’: Арфіста, цитаріста Бер. 
Лекс. 32.— Синон. сл.-р. 5. — Аврелиян... з 
пищькамии гудци... приєхал Жив. Св. 219-6.— 
Кажи нри собі бнтиігудцеви доброму, щобь 
от тебе дха злого... отгоииль Крон. Боб. 93. 

ГУДИНЕЦЬ, рм. Див. Гудець 2. 
XVIII. Повелі в’ бубни бнти и играти 

гудинцом предгудницам в’ сурми и во ВСА рознїє 
музики Пам. дкр. м. І, 292 (Ісп. Гк.). 
ГУДИТИ, де. Ганити, давати догану. 
XVIII. А сЬіо шепе Ьшііі;, ВоЬа віє пе Ьоіі 

Укр.-Г. Арх. IX, 11—Нехай судять да нехай 
гудять Пер. Мат. І, ТІ, 173—Гук. К. У. №21 
к. 8-6. 

ГУДНИКЬ, рм. Той, що має віку один рік,. 
годовик, річняк. 

Ісгоричмлй словник, II. 7 
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XVII. Свиней єн побили шестеро, четверо гуд- 
яикувн, а двоє стари Ак. Полт. Гор. Ур. І, 
60 (1666). 
ГУДОКЬ, рм. Див. Гудець. 
XVI. Тоти лодатокн маєть бьгги даван... 

з медведниковь, дудниковн, скрипниковь и ис 
каждого гудка... по осми грошей АісЬ. 8ап§. 
VII, 89 (1566). 

XVIII. Гудетн яки гуки [які гудокь] (у клям¬ 
рах інша рука приписка) Клим. Прип. 209. 

ГУДЬ, рм. Див. Годь. 
XVII. Земний пан толко тілом ти бируе 

котрому... подату дай даєш на кожднй гуд 
Ветх. Сказ. 34. 

XVIII. Кожднй кмгать и желдрь, котрий 
окреммшню хижу має, мусить штоси окромь 
пансчини на кождьій гри єдень сороковець 
платмти Урб. 55. 

ГУДЬНЬЕ, рн. Див. Гуденье. 
ГУЖДЗЕВЯДА, рж. (?). 
XVIII. А тераз вам тоє хцу ознаимити, 

абнсте в.: нежаловали гуждзевяди (дати) пити 
Вірші воскр. 177 (1719). 

ГУЖЬ, рм. Реліні, що ними прив’язують 
хомут до голобель або дишля. 

XVI. Онь дей клячи мои побиль и гужи 
ви хомутовь порубали Кн. Гродск. Луцк. 326 
(1573). 

XVIII. Взявшисд за гужь не кажи не дужь 
Клим. Прип. 262. 
Єдині, гужь тягти, чинити одну справу, 

бути в згоді. ■ 
XVIII. Подь єдиними зостав-ти и єднай 

гужь тягти зичили гетмаиами Літ. Вел. II, 296. 
ГУЗАРСКЬІЙ, прикм. Див. Гусарсньїй. 
XVIII. вдень (рондзики) гузарскій суто- 

злоцістій Літ. Вел. IV, 116 (Реєстри Пал. 1704). 
ГУЗИЦЯ, рж. Зад. 
XVIII. Кулбачище под головище а тра¬ 

вицю под гузицю Рук. К. У. № 21. к. 7-6. 
ГУЗЬ, рм. Див. Ґудзь. 
XVII. Деліа пулнгрннатная... срібрнне гу- 

зн позлоцістнє у неихи Арх. ЮЗР. І, XI, 
125 (1637). 

ГУЗЬІРЕВЬЕ, рн. Місце, де зв’язано сніп. 
XVI. Редко целнй снопи: то все миш поєла, 

одно гузнреве Кн. Гродск. Волод. № 939 к. 33 
(1577). 

ГУЗЬКЬ. рм. Див. Гудвікь. 
XVIII, Гузіковь срібних 18 Дн. Марк. 

II. 197. 1 
ГУЙТИНА, рж. Дерево що всохло на ті, 

сухо ліс. (ЛБ). 
XVII. З’межи тих дров гуйтину (одну 

найлучшую крадежею взято Прот. Полт. 

С. І, 148-6- (1692).—Обачил (Прокоп) же 
еще дві гуйтині тих дрови на сани забрат», 
крадежею ІЬ. 149. 

ГУКАНЬЕ, рн. Чинність від «гукати-». 
XVII. Вьскликновенїє, ца: Внкрикан’е, 

похвалене, гудене, хлишн’е, кричан’е, вмт’е, 
тук’ гукане яки по о умер ломи Бер. Лекс. 23, 

ГУКАТИ, де. 1. Кричати, галасувати. 
XVI. Онокротал, птах... киторій пнеок 

оуюжив’ши в’ воду гукает яки осели, грач, 
Зиз. Лекс. 104. 

XVII, Гомоню замг/чую, тучу, крту Бер, 
Лекс. 81. 

XVIII. Вчорам били пойшов тилко под. 
єдно окно співати, а отой чоловіки почав 
на мене з собаками гукати: а улю, люлю,, 
ловіт котюжого сина Укр.-Р. Арх. IX, 56, 

2. Про голуба, як він гуде. 
XVIII. Дші... єдинияко ластовйциквілять,, 

єдини яко голуби гукаюти Пам. укр. м. IV, 
151 (Рк. Яр.)—Туживп, гукави жалостию 
голуби на бучині Пер. Укр. Лир. 40. 

ГУКНЕНЬЕ* рн. Чинність від щкнутиь, 
XVII. Потреба бьіло многдьі гукненА Смотр. 

Каз. 47. 
ГУКОВИЩЕ, рн. Той хто гукає. 
XVI. Онокротал, птах подобннй кшталтом 

дебедеви, киторій пнеок оуложив’ши в’ воду 
гукает яки осели, грач, гуковище Зиз. Лекс. 
104. 
У ГУКЬ, рм. (ст. пол. Ьик). 1. Гомін, галас, 
гукання, їва.т\ крик, буча, вереск, грім. 

XV. Нечестивий же от гоуку водного устра- 
шишасд Чет. 1489 р. к. 13. 

XVI. Без’модвникн єримвта, которий не в* 
гру а без затрьвоженА світа того безблазнено* 
без’ погоршен’А живети Зиз. Лекс. 95.—Кличн,. 
крики, гуки, верески ІЬ. 100.—Ви тоти часи, 
сталь ся гуки у дверей сінпнхь АгсЬ. 8апц. 
VI, 262 (1565).—Я дей усльппавши таковнй 
великий гуки, побегь довіднваючися што 
бн ся тами діяло Кн. Гродск. Луцк. 54 
(1570). — При томи кгвалту гуку крику и 
шарпаню с того хлопца моєго тая торба с, 
тими речми... оборвана Арх. ЮЗР. VIII, III, 
267 (1572).— Одно жн услншавши дей тоть 
гомони люди сторонній! которьіє єхали доро¬ 
гою, гостинцемь, и тами бьши на тоти гуки, 
скочили, они тоє овча звязаноє у терни ки- 

- нувши сами прочи скочили Кн. Гродск. Луцк, 
118 (1574).—Сь того гуку огневого.., жона 
моя очутившіся... зи дверей заледво * ся 
добила Арх. ЮЗР. VI, І, 129 (1582).—Єпи¬ 
скопи зарази просили, абн... апатриди покои 
якобн безь розируховь и гомоновь и гуковь 
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и пострахові духовннє своє справьі отправить 
могьли Берест, соб. 188. 

XVII. Вьскликновешє, ца: Внкрикан’е, 
похвалене, гудене, хлншн'е, кричан’е, вмт’е, 
гук’, гукане які по оу мер ломі Бер. Лекс. 
23. — Кличі:... крик’, вопль, грі, вереск’ 
іЬ. 64. — Грі оті мови лвдзкой іЬ. 80.— 
Плащі: грі, крмкі, тумрт, розрухі, 
звада, трівога, клич’ ІЬ. 105,—Шрі: грі 
іЬ. 207. — Синон. сл.-р. 18. — Зі вєликимі 
гукомі и стріляньемь сі пулгакові Арх. 
ЮЗР. II, 50 (1608).—Сі крикомі, гукомі: 
«бий, забий!» волаючи Кн., Гродск. Луцк. 36 
(1648)—Браті., услмшавши той грі, питель 
що би то било 6в. Вил. 18.—Где заразі онн 
два єго Семена, впустивши у яму в которой 
грі наші пси почули кинулися до ями Акт. 
Старод. кн.|103і (1693).—Греки... учинили ок- 
рнкі и гукіЛІрон. Боб. 84. 

XVIII. Гудеті які грі Клим. Прип. 
209. —!3ь вєликимі гукомі и клятвами 
взяли Бруховецкого и повели кі Дорошенку 
Літ. Вел. II, 163.—Або не чрі гуку, які 
оті тебе; хрестане^ отсіи кричали Довг. 
117,—(Потік води). проходиті сквозі мона¬ 
стирі Сі вєликимі гукомі и щумомь, понеже 
спадаеті сі високого камени гори Гр. Барск. 
II, 73.—В мерзености и^шемрахі и грахі 
и бурливостех насоложовалем сд Пам. укр. 
м. IV, 202 (Осл. Рк.). 

2. Натовп, мнозтво. 
XVI. И обачили єсмо у томі гаю гукі 

немалий людей єздньіхі Кн. Гродск. Луцк. 
366-6. (1574). 
ГУЛКА, рж. Гуляння. 
XVIII. Щоденно жалуюті бідніє яриги'[и 

не могуті вижаловать по Биковскому-: єжеден- 
ніє били гулки, воля,. а теперь безі відома 
(по моєму) ні чичиркі! Листи Конт. 11—Зле 
и непорядне оних заживйнд то єсті: на збит¬ 
ки, пїАн’етва танці грки Науки парох. 114 
(1794). 

ГУЛКІ), недосл. виражає хуткий рух. 
XVIII. Я бачця гулкі на небо ажно небо 

сиво Довг. 93. 
ГУЛТАЙ, рм. Чоловік, що не має рілля, 

вомцюга, гульвіса; злидар, сіромаха, бідо¬ 
лаха. 

XVI- От гултаєв (податку)... по грошей 
пдтнадцати Ж. Курб. І, 316 (1591). 

XVII. ТулвКі, волоцюга, зрайца, зводник’, 
гултай которьй волочитсд длд поживлінд 
такі, або з матацтвом’ Бер. Лекс. 70. — 
Рака: Порожній... Блазен.:. голота, гултай 
іЬ. 305.—Мартннь Кудрявець, возница, изі 

иншими гултайми до килкунасту чоловека... 
пограбили властноє маєтности малжонка 
моєго Арх. ЮЗР. І, VI, 283 (1608).— 
Жесте воліли гултая Остранина, а ні- 
жели кроля єго милости... слухати Літ. 
Вел. IV, 219 (Діар. Ок.).—Симеоні зоб- 
ралі собі людей гултаєві и збойцові Крон. 
Боб. 217. 

XVIII. Злий рабі яко гултай завще волочит’ 
сд Клим. Вірші ЗО.—Що ти, пане мой, на 
мою біду купиві за гултая Пам. укр. м. І, 
162 (Рк. Тесл.) — Домна... Ьсподствовада ажь 
до смерти своєи; якая нечаянно постигнула 
єи от рукі нестаткові и гултаєві козацкихі, 
котрий поворочаючи подобно з ніякихсь 
затягові воєнних набрили ві Волощині Домну 
Вел. Сказ. 7—8._ 

ГУЛТАЙСКЬІЙ, прикм. від «гултай». 
XVII. Пришовіши з места панов Типові 

Копачова, гултайская купа... межи себе то 
розобрали Арх. ЮЗР. III, IV, 235 (1649).— 
Нападши на чолнн ихі гултайскіи оніи пору- 
балі Літ._Вел. IV, 234 (Діар. Ок.). 

ГУЛТАЙСТВО, рн. 1. Життя гультайсьи, 
неряд, розпуста. 

XVI. Гултайства лотрові козакові Ак. ЮЗР. 
II, 3 (1599). 

2. Збірне: гультаї. 
XVII. Своєволя негласного гулітайства ко- 

зацкого Арх. ЮЗР. III, IV, 66 (1649).—Кгдн 
ляхи того цара поймали, гултайство єго, 
єднихі постинали, а иншиє поутікали Літ. 
Черн. 76,—Кіяшко... собралі кі себі гул¬ 
тайство... и людей раззорялі Літ. Сам. 
272. 

XVIII. Многїє волоцюги з’ гултайства би- 
ваюті Клим. Вірші 29. 
ГУЛТЯЙ, рм. Див. Гултай. 
XVII. Гултяй ніякійсь Доцикі усе Поліся 

спустошиві Літ. Сам. 89.—То нендзник, ка¬ 
лька, гултдй, а я богатнй Рад. Ог. 563 
(1676). 

XVIII. Барановский... щос противного себі 
от гултяєві и пяниць Немеровскихі засли- 
щавщи, кгвалтомі паркані немеровский ви- 
рубалі Вел. Сказ. 54. 

ГУЛТЯЙСТВО, рн. Див. Гултайство. 
XVII. Наругання от посполитихі людей, 

а найболше от гултяйства,то єсть от броварни¬ 
кові, винникові Літ. Сам. ІЗ—Старшини... из 
гултяйства запорожского поставлени ІЬ. 268.— 
Копія листу оті того гултяйства до єго милости 
Літ. Вел. IV, 244 (Діар. Ок.). — Чему жі 

1 мовлю оному гултдйству з добитим МЄЧЄМІ 
| в дорогу не зайшолі 36. 1693 р. к. 154. 
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XVIII. Такоє то гултяйство н встмду не 
знаєти Клим. Вірші 26. 

ГУЛЬНЯ, рж. Гулятя',- тішиш, бенкет. 
XVIII. Били у Полковниця н прощадся за 

позавчорашную при гульні досаду Дн. Хан. 
37. 

ГУЛЯКА рм. Див. Гуптай. 
XVIII. Мирь йміть с ними (ханом)... для 

того, чтобь... гуляки би з Криму... Черкаси 
не разоряли Бел. Сказ. 227. 

ГУЛЯНЬЕ, рн. Чинність від «гуляти». 
XVII. Ми урад вирозумівшн достатечне 

«праву тую... же Юрко Жушманувн зят сани 
не з гуляня, але неробочо взял Ак. Полт. 
Гор. Ур. І, 70 (1666). 

XVIII. Размишляти було, душе, о гріхахи, 
•а не о гуляню, о жартахн и сміхахн*Укр.— 
Р. Арх. X, 297.—Весь день пролежали послі 
вчерашнего гуляня Дн. Хан. 37. — Ясно- 
ведможннй... поєхавши ви двореци... проба- 
виль тами на гулянні цілую ночь Журн. 
Дан. Аност. 76. 

ГУЛЯТИ, де. 1. Нічого не робити, відпочи¬ 
вати, не працювати-, не вживатись. 

XVII. Тепери же почали ся люди гулящий, 
люди свовольпнй Кул. Мат. І 87 (1607).— 
Я гуляти до овчара... пришоли Ак. Полт. 
Гор. Ур. І, 62 (1665). 

XVIII. Гуляй да силу збирай Клим. Прип. 
265. — Господарскїє сковороди не (гуляють 
(коли варять сіль) Клим. Вірші 129 — 
Хотілосд Бгови аби чими забавляти: (жебн 
подобно знат то даремно негуляти) ІЬ. 156. — 
Грунта до слободи Чернецкой гулящіє били, 
а не заживаніє Млр. Посп. Кр. 17 (1705).— 
Яки... и воду разділять, то жебн новие и 
старие не гуляли млини Мат. Ист. ЮР. 66 
(1718).—Вола з плуга продала... а для того 
плуг гуляв Діло Бих. 21 (1722).—Конь гу¬ 
ляти и брикати хощети по оброці Сімя 
Сл. Б. 80 (1772).—Окри(й) же Пане мо(ж)- 
ни(й) и ліси ли(с)тами, щоби ми в нихи 
гуляли собі з теля(т)ками Вірші різдв. 140. 

2. Бенкетувати, пити. 
XVII. Сомко... на радощахп гуляли с коза¬ 

ками Літ. Сам. 68. і|і 
XVIII. Гуляли Хмелницкий на своєї ква- 

тирі Вед. Сказ. 26.—Гуляли розмовляли, за 
здоровля вшивали Рук. К. У. № 21, к. 12.— 
Зехались всі зи знатнійшихи до миністра, 
где вечерали и гуляли до полночи Дн. Марк. 
II, 181. — Обідали и гуляли весь день у 
пана Федора Щирая Дн. Хан. 17. —Стали 

^ пить и гулять Тих. № 11, к. 23. . - ^ 
3. Гуляти з татарами, битися з татарами. 

XVI. Вер ми, гербовь не дають вь дому 
седящому але зи татарами ви полю часто 
гулящому Пер. Мат. І, І, 75 (1591). 

ГУМА АРАБ-БКА, рж. Рослинна речовина, 
що її розпускають в воді, роблячи з на клей. 

XVIII. Клей той продають вь крамахн зо- 
ві/ть єго гра арабіка. Укр. Роси. Пор. 71. 

ГУМЕНЙЯ, рж. Дие. Игрения. 
XVIII. Сколко пчоль в зіму оставлених! 

найдуетея... в гумении старої Мат. Полт. 
Полк. II, 31 (1722). 

ГУМЕНКО, рн. Здрібн. від «гумно». 
XVII. До оубогого гуменка своего соби- 

раетн Рад. Ог. 33. 
ГУМЕННИКЬ, рм. Той, що доглядає гумна 

і робіт на гумні. 
XVI. А вь гумніхь пашихи маєть бьіти 

гтменникь, подданнй нашь вь тойже волости 
осілий Ак. ЗР. III, 77 (1557-1558). 

XVIII. Гуменникь ви Шептакахь одинь 
которнй ви гумнахи и вь полі хлеба 
надзираєть Оп. ич. Дан. Аност. 46(1734).—Бла¬ 
говолите... прислать гумепника іскусного... 
щоб он знали каки пашню посіять в мелницах 
размірь одобрать и над молотниками знали 
би яки досмотрь йміть Арх. Вид. м.; екон. 
спр. (1759). 

ГУМЕННЬІЙ, прикм. від «гумно». 
XVI. Гуменникь... па тую службу гумен- 

ную маєть міти волоку Ак. ЗР. III 77 (1557—8). 
XVIII. Містца где и два точки гуменніе 

Кн. Міск. Полт. 109 (1715).—Вь яму всипань 
овесь... и гречка вся гуменпая Дн. Марк. 
III, 243 (1732). — Солоду гуменного на піво 
дойниц 11 Арх. Вид. м.; екон. сир. 80-6. 
(1754). 

ГУМЕНЦЕ, рн. Кружальце, що виголюване 
посеред голови у священиків на Україні. 

XV. Аче и дьякь а гоуменце ємоу простри¬ 
жено Ип. 370 (1148). 

ГУМЕНЬ, рм. (ст. пол. Ьитеп). Див. Игу- 
мень. 

XVI. Матвії, игумен пустьшский ис своими 
старцн... мн имь обойм призволили Солтану 
продати, а гумену и сь старци купити Пал. 
Изб. І, 2 (1508). 

ГУМЕРАЛЬ , рм. (пол. їштегаї з сер. лат. Ьи- 
тегаїе). Нараменник священицький. 

XVII. Шнуром в золотнн колца... до гу- 
мералу на персях притверьжони (ванерстникь) 
Крон. Боб. 49. 

ГУМЕРАЦ-БЯ; рж. (?). 
XVII. 8 літера показать цефаликі? або 

гйчерацію, котора тиж сд зовет жила верхнд 
правого бокії л рамена Кр. п. 306-6. 
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ГУМНИЩЕ, рн. Паяц при гумні. 
XVIII. Гумнюца, поля, ролі Люб. 49 (1716). 
ГУМНО, рн. Будівля де складать і моло¬ 

тять збіжжя, клуня, стодоля. 
XIII. Аже крадеть гоумьно или жито... 

то всімь по 3 грвнн Р. Правда (К.) 619. 
XIV. О пожогціхь доновь нли гумна Ак. 

ЗР. 1,11 (1347). 
XV. (Буря) разноси* хоромьі и товарь и 
иіти и жито из гоуиень Ип. 314 (1143).— 
И єще єсмо придали жита ярого зь гумень 
сто четнредесять бочокь Ак. ЗР. І, 80 (1463). 

XVI. А от збожья ст> гумень шляхетскихь 
аби мить не брано^Ак. ЗР. III, 29 (1551).— 
Вшистить гоум’но своє 6в. Пер. 31.—Проте- 
ребит гоумно своє ІЬ. (рк.) 27,—Гумна дей єси 
вси трох местцех зложоннє: пшеницн, жита 
и инщиє яриньї... ніт ведома где подела Арх, 
ЮЗР. VIII, III, 313 (1580). 

XVII. Житниця: Гумно, шпіхлір, Спіжарнд, 
.стодола, клра Бер. Бер. Лекс. 44.—Лопатою 
назнваєтьсд страшний судь..." гумпомь єсть 
(шЩГал. Кл. Раз. 232 (1665).—Пташки... 
а ни сіют а ни жпут а пи збирают в гумна 
свои Жив. Св: 169.—Пошовши ид нему оу 
гумно коли відти будут... ти оукажисд ему 
Ветх. Сказ: 37.—Розькидаю сеє мадоє гумно 
моє Св. Реш. 117.—'Там гумно стояло ІІрот. 
Полт. С. 11,253-6. (1694).— Аби урожай... 
збирали до гумен Крон. Боб. 27. 

XVIII. (їрунт) пустщем на будовапя фол- 
варка и гумна Кн. Міск. Полт. 158-6. (1719).— 
На том місци оучипит домь ал’бо гумно або 
кошари Пам. укр. м. І, 326 (Рк. Тесл.).—(Ба¬ 
гатий) малоє гумно розкинув, а побудовавь 
бкд’їпе Науки парох. 101 (1794).—Коли сухій 
Марец, а мокрій Май, будеть гумно яко " гай 
Пр. Госп. 6. Яї 5 « 

ГУМОРЬ, рм. (лат. Нптот). 1. Характер, 
вдача. 

XVII. Хс єсть п/мору доброг... Діаволь 
зась грору злого Рад. Він. 348,—Великого 
гумору и иадутой пихи голофернь... важился... 
под малий град вееулію подступити 36. 
1693 р. к 161. Г 

2. мн. Течі, плини в організмі. 
XVII. Сфурьскіи огнь от гуморовь соуптель- 

ньіхь або вьспаренід земнаго и воднаго запа- 
лдєтьсд Транкв. Зерц. 10. —Южь прожноє 
лікаровь всіхь брет старанє, кгди смерть 
учшит межи гумори мшпанє Тит. 50 (Сак. 
1622).—Мокроти або вілкготность которую 
Латшцн Гуморами називають бвчВил. 74.— 
Абовімь Рожа зльїє гумори в’ члвку розга- 
наєть и Енчишаєть Рад.5 Він. 9. 

" ГУНГАРСКЬІЙ, прикм. (нім. ІІпегаги). 
Угорський. 

XVIII. Ясневелможная омліла бша за- 
ледво водкою гунгарскою оную посилили Дн. 
Марк. II, 161. 

ГУНИЩЕ, рн. Згруб. від «грда. 
XVII. (Іоаннь) збирал волоси з диких вер- 

блюдовь и з них собі вдзал гунище 36. 
1693 р., к. 170-6. 

ГУННА, рм. 1. Хто робить кОжухи. 
XVII. Кожарь, кожршикь, п/нка Бер. 

Лекс. 79. 
2. рж. Здрібн. від «гущ». 
XVII. Ілія... взложил на него (Слисея) 

гунку свою Жив. Св. 318. 
ГУНЧИЙ, прикм. Див. Гончий. 
XVIII. Коней двоє верхових з седзеннєм і уз¬ 

дечкою гунчою Докум. Млр. V, 116 (1717). 
ГУНЯ, рж. (пол. §ипіа з сер. лат. §иппа 

кожух). Верхня, тепла, проста одіж з овечої 
шкури або з шерсти овечої, козиної чи верблю¬ 
жої. 

XVI. Милоть, овечина, скор’ка овечад или 
грд Зиз. Лекс. 101—Пограбили и кгвалтовне 
побрали кони, воли, вози, гуни, сермяги 
Пал. Изб. І, 9 (1585).—Твоя родмтедка—не в’ 
роскошахь світа того, але в* гряхь, скрахь... 
енновь спложала Ист. о разб. Флор. соб. 475. 

XVII. Овчина, скора овчаа иди кожрь. або 
грд Бер. Лекс. 78—79.—Ходять вь гуяяхь 
вь козіхь скурахь Конист. Пал. 800—Ное 
трох міль сновь, але не в єдной водиль ихь 
барві: Сама дховиою приюздобиль шатою, 
Иафета в кролевскую .убриль пг/рпуру, а Хама 
хлопе кою при юдіть гуниою Рук. № 362 
к. 117.—Поділайте теж прикрите над нимь 
начинивши гунь з шерсти козій Літ. Рук. 35-6. 

XVIII. (Ляхи) міли зь Козаками на гуні 
и рядна тіє преизрядніє богатства и презенти 
поміняти Літ. Гр. 53. 

ГУПАЛО, рн. ГУПАНЬ, рм. Птах: рід 
чаплі Агйеа зіеііагіз. 
і XVI. Онокротал, птах подобньїй кшталтом 
лебедеви, кьторій пнеок оуложив’ши в’ воду 
гукаєт якь осель, грач, гуковище Зиз. Лекс. 
104. 

XVII. Онокротал... грало птах подобпнй 
лебедю Бер. Лекс. 300—301. 

ГУРА, рж. Див. Гора. 
XVIII. Індійци вь тоть чась на тіло мертво¬ 

го понакладали дрова гурою Дн. Марк. II, 112. 
ГУРБА, рж. Дупа. 
XVI. Видел єсми в дворе дерева березового 

немалнє гурбьі навожоно Кн. Гродск. Луцк. 
96 (1564). 
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ГУРМЬ, рм. Купа, громада, юрба, натовп. 
XVI. Гурмами до церькви прийдуть и на- 

смеваються Ангар. 511. 
XVII. (Святителя) наїзди п гурмн дімон- 

ские... звітяжали 6в. Реш. 91. 
Гурмомь, юрбою, громадно. 
XVI. Великими гурмомь вьєхали, сторожу 

оть вороть манастнрскихь отогнавши Арх. 
ЮЗР. І, І, 298 (1591).-Розьехадисе, а 
гурмомь, зь нареканьемь Кул. Мат. І, 68 
(1596). 

XVII. (Міщанам); росказали аби жадньїхь 
повииьностей... отду Рутьскому... не одь- 
давали, а за тьімь гурумомь до избн вшедьши... 
шляхти неушановавши ... оньїх вьшхьнули 
Гол. П. М. І, 533 (прот. Рутск. 1633). 

XVIII. Затим гурмом велкьім в’пали до салі 
в особахь спросннх Пам. укр. м. IV, 238 
(Присл. Рк.). 

ГУРНЬІЙ, прикм. Див. Огурньїй. 
XVII. П. братня били зафрасовани сь такь 

гурного єго слова Арх. ЮЗР. І, XI, 142 (1641) 
(надр, помилково гуриого). 

ГУРТОВНЬІЙ.-ВЬІЙ, прикм. 1. Що робиться 
гуртом, збірний. 

XVIII. Люде гуртовими подводами... обді¬ 
лилися Літ. Вел. III, 432.—А не гнило бь 
долше сіно неделею и святним днемь гурто¬ 
вою роботою людми складать опое вь скирди 
Арх. Сул. 117 (1778). 

2. Гуртовна продать, продаж гуртом. 
XVII. Братня, котрая ліпшость продажи 

гуртовной похвалила Арх. ЮЗР. І, XI, 134 
(1638). 

ГУРТОМЬ, присл. 1. Всі разом, юрбою, гро¬ 
мадою. л 

XVII. Старшина... пошовши гуртомь, про¬ 
сили его Многогрішного Літ. Сам. 102.—За- 
вистное жидовство... опали Господа, нашего 
зь хитрими своими квістіами... опали вси 
гуртомь Дм. Рост. 4. 

XVIII. Такь его небощика гуртомь порвали 
без жаднои причини и били (Кропива з 
товаришами) Прот. .Полт. С. І, 240 (1701).— 
Кождій зь тих цехмистровь зь братьєю гур¬ 
томь волали Літ. Вел. III, 549 (1699). —По- 
сполство городовое... немалимь гуртомь кину¬ 
лося ІЬ. IV, 55 (Пов. 1728). 

2. Збірно, разом, огулом, на гурт. 
XVII. бели би кто гуртомь килка (книжок) 

откуповаль... тедн ему пустити по 12 зодо- 
тнхь Арх. ЮЗР. І, ХІ, 121 (1636).—Купци... 
аби гуртомь кулями продавали Мат. и зам. 
177 (1680).—Гуртомь сто кварть вольно ему 
продати Ак. ЗР. V; 190 (1686). 

XVIII. Купци сукна и матерій гуртомь ли 
или вь роздробь торгують Дн. Марк. І, 87. 

ГУРТЬ, рм. (нім. Шгйе—загорода). 1. Та¬ 
бун, стадо, череда. 

XVIII. В ночноє время какь бура схвати- 
лася .коней троє отлучилося от гурту Арх. 
Вид. м. (1737). 

2. Товариство. 
XVII. Маря... разов два ударила в том же 

гурту Прот. Полт. С. II, 256 (1694).—Я... знай¬ 
шовшися з сим Фескомь скупили до гурту 
и міли коня... и куфу горілки ІЬ. 1,218 (1699). 

XVIII. У гурт?/... гсст’сд спорно и шипа 
Клим. Вірші 159. 
На гурть нупувати або продавати, гуртом 

купувати, або продавати. 
XVIII. Тшкожто богатнй на гурть куповят’ 

можеть Клим. Вірші 114.—Зборовь збирать... 
оть горілки, продаючойся куфами на гурть 
Унів. Дан. Апост. 4 (1727). ;и 

ГУСАКЬ, рм. 1. Самець з роду гусей. 
XVII. (Ннчилор) вклепавшис у гуску Юс- 

кову Котелвину и у гусака купленого у За¬ 
руби Василя Кн. Міск. Полт. 28Д1693). 

XVIII. Вислать... гусаковь скидко опат- 
ривши а не живцемь Дн. Марк. III, 248 (1732). 
—Гусаковь пять Оп. Им. Дан. Апост. 232. 

2. Дрібок випареної соли. 
XVIII. Послано... голова цукру и гусакь 

соли Дн. Хан. 507 (1753). 
ГУСАРИНЬ, рм. (уг. Ьизгаг—їздець). Тяж¬ 

кий їздець в давній Польщі. 
XVIII. Да они жь (козаки) оруже иміготь 

самопали, шабли, обухи, луки, стріли и списи, 
и в еихь тако суть искусни, что и найлутшій 
полекій гусаринь и німецкій райтаринь со- 
равнитея имь незмогуть Літ. Гр. (рк.) 9. 

ГУСАРИЯ, рж. (уг. Ьшгаг). Спочатку тільки 
угорська зразкова кіннота з 1458 року, пізніш 
гусари були по всіх великих державах Європей¬ 
ських. 

XVII. Гетмань коронний... вь шести ти- 
сячахь реєстрових козаковь... при жолнірахь 
німецкихь зовемнхь гусария, на Запорожье 
виправидь Літ. Сам. 220. 

ГУСАРКА, рж. Жіноча одіж, обшита га¬ 
луном на зразок гусарського угорського спен- 
сера. 

XVII. (Отписую) гусарку адамашковую 
вишневую на ризи Тест. Ад. 169 (1688). 

XVIII. Гусарка женская пасковатая Літ. 
Вел. IV, 121 (Реєстрь Пал. 1704).—Сотниці 
пошивь, гусарку лудановую на білкахь Бьіт. 
Млр. Обс/ґ. 355. 

ГУСАРСКЬІЙ, прикм. від«гусарь». 



Гуседниця 631 Гусли 

XVII. Пан* Григорій Желіборекій... своимн 
коштами Гусйрскую и козацкую Хоруговь 

•ставили Гал. Ед. Раз. (пр.) З (1665). 
XVIII. Піхоти бшо шестдесяти тисячі) а с 

копіями по гусарнскій осм’десятн тисячи Ал. 
Тиш. 60.—Немалою купою натиснулися гу- 
сарскіи компаній Літ. Бел. IV, 26 (Пов. 1728). 

ГУСЕЛНИЦЯ, рж. Див. Гусениця. 
XVIII. Лікарство на згубу гуселниці укр. 

Госп. Пор. 73. 
XIX. Напущу гади на землю ихь, прузи, 

то єсть шараньчу и гуселнїцю Пам. укр. 
м. IV, 74 (Яйк. Рк.). 

ГУСЕНИЦЯ , рж. (п. сл. цсеница). Робачок 
■(егиса) метеликів (раріїіо), гусениця. 

XVII. Усеница... Гусеницд Бер. Лекс. 181. 
—Тогожь року чорвяки чорніє а зростомь яки 
гусениця бьіли множество ЛітГСам. 164 (1686). 

XVIII. Єщєж гусеница бнваєть и єв’рашки 
Клим. Вірші 156,—Ростет лісний овоци, а ґдн 
дозрієт то в молодив гусеници обертает ся 
Пам. укр. м. IV; 31 (Сок. Рк.).—Не малоє 
множество гусениці нампожится Літ. Бел. 
III, 88. — Оной гусеници везде по полями 
наветь и по селами... очипь много єсть Дн. 
Марк. II, ЗОЇ.—Гусеници капусти будуть 
псувати Пр. Госп. 5. 
ГУСЕНЬ, рж. Збірне, від «гусениця». 
XVIII. Гусень вь кацшучкахн... сь дерева 

вривать Арх. Сул. 119 (1778).—Чтобь гусень 
нелортила капусти Млр. дом. ліч. 36. 
ГУСЕНЯ, рн. Пташеня гусяче. 
XVI. Ойь четверо гусеняти моихь власннхь 

поймали Кн. Гродск. Луцк. 98-6. (1574). 
ГУСИ, р. ми. Збірне. Птахи з роду Агаег. 
XV. Язи князь Михайло... придаю... де¬ 

сятину... оти гусій и от кури Ак. ЗР. 1,112 
(1489-1492). 

XVI. И полеті (Ігорь) соколоми подн мьг- 
лами избивая гуси и лебеди завтроку и обіду 
и ужині Сл. о д. Иг. 41.—А у обори бидла 
усего сороки пять,... гусей двадцатеро Арх. 
ЮЗР. VI, І, 204 (1590). 

XVII. Галаси там учинивши у селці і зло¬ 
дійство наносячи за гуси Юску Котелві (Ни- 
чипор) списоми кожухи пробиви Кн. Міск. 
Полт. 28 (1693). 

XVIII. Кметі мусили пански Гг/си зкрсти, 
тай з падрд Десятину давати Урб. 64.—Не 
дивно ми з гусми поєдиноки отправити Укр.— 
Р. Арх. IX, 66. 

ГУСИНИЦА, рж. Див. Гусениця. 
XV. Пояша прузи и хрустове и гусиница 

Ип. 158 (1068). 
ГУСИНЬІЙ, прикм. Теж що Гусячий, 

XVIII. Мяса кабанного и гусиного -бочка 
Мат. для ист. общ. б. 87 (1752).—Язики гу- 
синий стерти, пить Млр. дом. ліч. 6. , 

ГУСКА, рж. 1. Самка гусака. 
XVII. Діти мои повідали, якоби тую.гуску 

з своими гусми в двор мой загнал Ак. Полт. 
Гор. Ур. І, 85 (1666).—Сьіиь росказал ку¬ 
харці жебьі гуску... до огня приткнула Жив. 
Св. 106. 

XVIII. Ви стар. Царграді на горахь високо 
птахи черніє, больше гуски Пелгр. ,Ил. Виш. 
11—Сидять на яйцахи двадцать две гуски 
Оп. Им. Дай. Апост. 232 (1734). — Діва... 
усміхалася; видя, чт'о старина гссподарь и 
господарка н’овою формою ловлять гуску 
Сковор. 247. 

2. Див. Гусакь 2. 
XVII. Соли сіми сота гусок Літ. Мг. м. 

40 (1684). 
XVIII. (Коломийці) гуски виробляють Клим. 

Вірші 128.—Соли гусокь 600 Арх. Вид. м.; 
Ск. Кров, майстр. за постр. криті (1753).— 
Принято з мнстра соли на расход 20 гусок 
ІЬ. екоп. сир. 79 (1754). 

ГУСКОВЬІЙ, прикм. від «гуска» (ти). 
XVIII. Дятелшзу утерти зь винами, чясіш- 

комь и сюллю гусковою Укр. Госп. Пор. 68. 
ГУСКОБДЬ, рм. Що гуски їсть. 
XVI. бще єси... гу.скоіди Арх. ЮЗР. II, 

220 (И. Виш.). 
І, ГУСЛА; р. ми. Див. Ґусла. 

XVII. (Ошуканцн) всюди по селахь ходячи, 
дивьі, чари и гусла якієсь справовали на 
кшталти чарногашжпиковн Крон. Полск. 387. 

XVIII. Чарови, п/словь, характеровь но- 
шенія, запісованяся дїаволоми... и инннхь 
забобонови внстерегалися Собр. Прип. 104. 
к ГУСЛИ, р. мн. ГУСЛЬ, рм. (ц. сл. гцсль). 
Давній музичний інструмент (у три струни); 
скрипка. 

XV. Дияволи... преваблдеть нн от Ба тру¬ 
бами скомрахн и гусльми Ип. 159 (1068). 

XVI. Гусли, ар’фа лют’нд, скршшца Зиз. 
Лекс. 97. 

XVII. Туст: Скрипица (обще, душ) Бер. 
Лекс. 32.—Гу/сдь: Гарфа, цгтраІЬ—Арфа— 
гусли Синон. сл.-р. 5.—Скрипки—гусли ІЬ. 81. 
—Будемо хвалити Ба на Арфі и на гг/слехь 
Гал. Кл. Раз. 176—Тами в тьшьпань и гусли 
іграно ЦАМ. № 608, к. 10.—Пророки... гудучи 
в свирили и гусли Крон. Боб. 90. 

XVIII. Цри Двдь стави грати оу гусли Пам. 
укр. м. II, 326 (Рк. Тесл.).—На той часи бу¬ 
дуть оу городі томи блуди, гусли, пдясания 
оу стьіхн церквах іЬ. IV, 288 (Свідз. 36.).— 
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Гусли обмаліованніе принесла жонка моля- 
рова Дн. Марк. І, 170 (1724).—Посилань 
Косикь вь Стародубь... чрезь него жь Косика 
отосланн гусли п. писару полковому Пет- 
рункевичу Дн. Хан. 147. 

ГУСЛІСТЬ, ГУСЛЬСТА, рм. Той хто грає 
на гуслях. 

XVIII. Дочь ведора Карпіки... вийшла тамь •• 
замужь за Манковского гуслісту при дворі 
ея величества Дн. Марк. 111,339(1733).—Надь 
вечери приходили до нась гуслість и бонду- 
ристь графа Івана Схмоновича Гендрикова 
Дн. Хан. 344. 

ГУССИТЬ, рм. Визштщь науки Яна Гуса 
(ХУс.). 

XVII. Геретьиш Гусситове, приїхавши до 
монастир* Частоховского зйконниковь по- 
мордовйли Гал. Н. и. 75 (помилково 73). 

ГУСТВИНА, рж. Гущавина, гуща, гу¬ 
щина. 

XVII. Чдщь; г«/щд, густвинй лшма Бер. 
Лекс. 205.—Вітрь знагла §валтовннй при¬ 
ладь з густвшш и затрасль... дому Крон. 
Боб. 36-6. 

XVIII. Жилище, зь пищею моєю и изь 
древесними и терновими густвипами завалися 
Літ. Бел. II, 407. 

ГУСТЕНКО, присл. Здрібн. від «густо». 
XVIII. Муки усипать; чтобн густенко било 

Разн. марц. 251. 
ГУСТЕНКЬІЙ, прикм. Здрібн. від «густиш. 
XVIII. День сперва показался зь мороз- 

цемь а потомь... и зь дощикомь густенкимь 
Дн- Марк. III, 168. 
ГУСТИ, де. 1. Грати на якомусь музичному 

інструменті. 
XVI. Самь гуду самь же и плешу Ангар. 

811. 
XVII. Пророки... гудучи в свирили и гусли 

Крон. Боб. 90-6. 
XVIII. Надимають (дуду)... покул ревти 

и густи з бідою начнетед Клим. Вірші 117. 
2. Видавати голос. 
XVIII. Яко пчели гудуть Пам. укр. м. IV, 

151 (Яр. Рк.).—Гудеть якь гукь Клим. Прип. 
209,—Нехай судять нехай гудуть (вороги) 
якь на своє лихо Рук. К. V, № 21, к. 8. 

ГУСТИНА, ГУСТИНЯ, рж. Див. Густвина. 
XVII. Гущевина, густиня, частина Синон. 

сл.-р. 18.—Исакія... рушитися в густині оной 
терція острого не могль Жит. Св. 377. 

XVIII. Азь же... сокрихься вьгустиню ліса 
Гр. Барск. І, 258.—Весь островь пусть и 
густиною древесь порасль іЬ. II, 277. 

ГУСТИЦА, рж. Див. Гостица. 

XVIII. Тань вамь єсть допущенний всякій 
гостець со густицею и со госщатн Угр. Заг. 54. 

ГУСТО, присл. 1. Протилежно рідкому, 
туго, круто. 

XVIII. Сварить сиропу веема густо Рази, 
марц. 650.—Усмажить... оливу з клейтою 
густо Млр. дом. ліч. 40. 

2. Рясно, близько один від одного, скоро 
один по одному. 

XVII. Наєздники... стрилбу гусьто внпусь- 
тивьши, напродь окна шкляннє в светлицах 
повибивали Арх. ЮЗР. III, IV, 132 (1649). 

XVIII. Хмелницкий... началь около них 
(:якь приказують:) веремія крутити и обоз 
їхь... зь армать своихь на розних містцахь 
густо розривати Вел. Сказ. 39. —Коні в 
войску... густо начали отпадати и гинути ІЬ. 
155.—Доми стоять густо, но невисоко здан- 
ніє, якоже в Италіи Гр. Барск. І, 259.—Дїя- 
воли летіли так густо як дождь Пам. укр. 
м. І, 326 (Рк. Тесл.). —Бой... бувь... между 
ярами и пригорбками окритими густо дубовими 
кущами Дн. Марк. 1, 327. 

ГУСТОСТЬ, рж. від «густий». 
XVII. Чйстость: Густость Бер. Лекс. 202. 
ГУСТЬІЙ, прикм. 1. Протилежний рідкому, 

тугий, крутий. 
XVII. Оучинити масть жеби ні густа ни 

рідка не била и ховати в’ скляном сосуді 
Кр. п. 309. 

XVIII. (Догтяри) варят на (густою) смол?/ 
Клим. Вірші 185.—Смоли густой в Літкахь 
купить не еискалося Арх. Вид. м.; екон. 
сир. (1759).—Азресть... смажить...покудова на 
ему сиропь станеть густій Разн. марц. 640.— 
Взять мякишь булки налить... молока... и ва¬ 
рить... чтобь сталь какь би густой кисіль Млр. 
дом. ліч. 35.—Виділь якобьі студ'ні такь 
густи, же трудно било и поступити меджи 
ними Пам. укр. м. IV, 240 (Присл. Рк.). 

2. Непрозорий. 
XVIII. През тія глубокїя провали темность 

густая Пам. укр. м. IV, 150 (Яр. Рк.).—Лю- 
діе той темной и густой пустині Осв. Пер. 209. 

3. Рясний, частий; набитий. 
XVI. Чйщь, гуща, лісь густий Зиз. Лекс. 

110—От Кургана просте у густую липу Арх. 
ЮЗР. І, VI, 16 (1510).—Учинивши стрелбу 
з ручниц и с полгаков досит густую мене... 
из двора ввігнали Ж. Курб. II, 217 (1590).— 
Окрик учинивши стредьбу густую кгвалтов- 
ную пустивши... и тамь се дей до оного дому 
вламовати почали Арх. ЮЗР. І, VI, 129 (1597). 

XVII. Идітонь от тенкаго и гуетаго платна 
Тр. П. М. 232 —Образок... зь данцушкомь. 
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густим срібрннм Арх. ЮЗР. І, X, 147 (1637).— 
Утекдь Авесадом в густий лісь Крон. Боб. 
105-6.—Одинь другого не виділь, а предь 
густою стрелбою ничого не елншаль ІЬ. 
(др.) 288.—Я... упавши в густих голуаях 
от него (звіря) укршем Жит. Св. 416. 

XVIII. Татаре... густимь трупомь на чгири 
милі поле услали Літ. Гр. 215. — Хань... 
роспустивши... ку Лвову и далій густий свои 
чати всі шляхи... позаступовиваль Вел. Сказ. 
83.—Не тилко вщался... голодь, но и густіє 
смертоносніє хороби іЬ. 142,—Густая стріл ба 
Літ. Вел. IV, 259 (Діар. Ок.).—Я хату свою 
маю в густомь лісі при Дунаю Рук. К. У. 
№ 21 к. 7.—И пойдохь... путемь каменьшь, 
номежду густими горами Гр. Барск. І, ПО,— 
Ахь заіхал мой милінки за густу могилу, 
вернис, вернись мой милішай, я біс тебя 
згину Пер. Мат. І, II, 176. — День сперва 
вітряні и хмарень, потомь дожчь густій 
Дн. Марк. III, 199,—День сей бидь хмарень 
зь густимь вітромь полуденннмь іЬ. 265.— 
Конь доброй такь познается... шіи винесен- 
ной и крутой, гриви густой Млр. ДОМ. ЛІЧ. 18. 
-Овци... вовну мати будуть делшштну и дуже 
густую Укр. Госп. Пор. 71. 

ГУСТЬІНЯ, ряс. Дме. Густвина. 
XVIII. Старичекь нікій Филареть вь пу¬ 

стині проживаль вікь свой вь дубравной 
густині Сковор. 288. 
ГУСТЬ^ ум. Дме. Гость. 
XVII. Под час гостей приізджих до Крата 

з Харкова сталася шкода Петрови... а того ж 
часу в ночи тот густ Харковьскій... узял сани 
Ак. Полт. Гор. Ур. І, 70 (1666). 

ГУСГБРА; уж. Зоол. АЬгатів Місса. 
XIX. Риби... черепаха, густіра Діло о риб. 

4-6. (1804). 
ГУСТБТИ, де. Ставати густим. 
XVIII. Ростерть, блеивесь и минію... вси- 

пать в оливу и смажить пока станеть мало гу¬ 
стіть Млр. дом. ліч. 40. 

ГУСЬ, ГУСЬ, рж. Дме. Гуска. 
XIII. За гоусь 20 коунь Р. Правда (К.) 

625. 
XVII. Матка... обачивши гус на рожні Жив. 

Св. 106. 
XVIII. Почала мя гусь за ноги кусати Вірші 

нищ. 55. 
ГУСЬІ; р. мн. Див. Гуси.. 
ГУСЬІНЯ, рж. Див. Гусна. 

, XVIII. Гусаковь два, гусннь девять Оп. 
Им. Дан. Айост. 114. 
ГУСЬНИЦЯ, рж. Див. Гусениця. 
XV. Земли же согрішивши которіи любо 

1 

то казнить Бь емртью или гладомь... или 
гусіницею Ип. 157 (1068). 

ГУСЯ, т. Гусяче потятую. 
XVI. Податку дають... по два каплуни, по 

гусяти Арх. ЮЗР. VI, І, 205 (1590)." 
ГУСЯТКО, ун. Зд'рібн. від ще я». 
XVI. Пастушокь надь гусятками поставле¬ 

ний Отп. кл. Остр. И. П. 380 (1598). 
ГУСЯТНИЦЬ, ■рм. Той, що гуси пасе. 
XVII. Прирекал то: Тн-с правн гусят¬ 

ники, курятннкь и иньїе многие прирекал 
неподобние тому слова Акт. Старод. кн. 12 
(1693). 

ГУСЯТЬІЙ, пуикм. Див. Гусячий. 
XVI. Киїа... іак Ьшіаіоіе іаусе Арх. ЮЗР. 

VII, І, 155 (1552). 
ГУСЯЧИЙ, пуикм. від «густ. 
XVIII. Камені дорогоцінний, яко гусяче 

яйце Ал. Тиш. 92.—Липше сало гасяче, лечь 
и кажде добре Укр. Госп. Пор. 70.—Перо гу¬ 
сячеє спалить Млр. дом. ліч. 23. 

Гусяча вика. Бот. Етт. 
XVIII. Зет ля званоє гусяча вмка Укр. 

Госп. Пор. 67. > 
ГУТА, рж. (пім. НШе). Заклад, де роблять 

шио, або топлять металі. 
XVII. В г?/ті Волкановой єй (смерті) роб¬ 

лено сокмрн Тит. 50 (Сак. 1622). — (Игумен) 
вьшравиль брата Порфирія... до гути по 
шкло до церкві Літ. Мг. м. 44. 

XVIII. По смерти не мать жарои покути, 
ґдн ся достанешь до пекелнои гути Бог. і Лаз. 
137.—Завести и построити... гуту Мат. Ист. 
ЮР. 23 (1707).—Тамо многіє суть гути, вь ннхь 
же прекрасни вещи и удивителніе штуки ді- 
лаютея Гр. Барск. І, 150.—Чтобь пшбь про- 
стихь и сулей 10 зь гути зискаль Дн. Марк. 
III, 201. 
ГУТИЩЕ; ун. Місце де була гута. 
XVIII. Козаки Седневсків... в клітці едной 

два камені млина... лежачую... подь гутище 
недалеко дороги... придали Ак. Полуб. 39 
(1713). 

ГУХНИКЬ; ум. Робітник в гуті. 
XVII. Тиверию єдень гутникь принесль 

найпервій уробивши... скляницу Крон. Боб. 
190-6. 

XVIII. Достойнн и гутники великой по¬ 
хвали; гдн сосудн честннє робят и крншталн 
Клим. Вірші 108.—(Челядь) майстер пічкур... 
гутниковь 4, що землю окривають Вас. 36. 
Мат. Лівоб. Укр. 69 (1720).—Б гуті новой 
бунчукового Семена Лизогуба Сава Семенов 
гутник Рев. Черн. Полк. 430-6. (1734). 

ГУТНИЦКЬІЙ, пуикм. Гутятй, гутний. 
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XVIII. Построити млинь для роботниковь 
гутпицкихь Мат. Ист. ЮР. 24 (1707). 

ГУТНИЧКА, рж. Жінка гутткова. 
Г XVIII. За... гуту... сь тамошней вдовству- 
ючой гутнички взнмается вь годт>... десять 
рублей Оп. Им. Дан. Алост. 88. 

ГУТНЬІЙ, прикм. від «гута;». 
XVIII. По 5 зол. чотиремь гутпимь Вас. 

• 36'. Мат. Лівоб. Укр. 69 (1720). 
ГУФЕЦЬ, рм. Здрібн. від «гуфь». 
XVII. КіПТЙЛТНЬїе суть и пієнкннє херувммове 

серафимове и иншіе гуфци Аггдскіе Рад. 
Ог. 428. 

ГУФЬ, рм. (сер. гор. нім. Нйіе). Громада, 
кут, відділ. 

XVI. Четь, почет, войско оущикованое... 
жолніре на три гуфьі розшиховадис Зиз. 
Лекс. 110. — Вернулося оть нашого гуфу 
человіковь сь тридцять Ак. ЗР. II, 186 
(1527).—Таковихь дворянь Литовскихь особ¬ 
ливий гуфь часу войни бьшаль ІЬ. III, 
В (1547).—Аби... при шиковапью войска... 
оть гуфу вального вась не отлучано ІЬ. 101 
(1559).—Розделивши люд на три гуфн... за¬ 
ступи от йменьд своего Ж. Курб. II, 78 
(1582).—(Владика) наслаль норо кгвалтомь 
оноє все войско... розшиковавщи его на три 
гуфн... на тоє имене Арх. ІОЗР. І, І, 225 
<1586).—Гуфами провадили души ближнихь 
до пекла Хр. Фил. Апокр. 1594. 

XVII. Конньпі жолцгаре па три Гг/фн роз- 
шиковалисА Бер. Лекс. 203.—И не малий гог/фь 
хрстїанского жолнгерства тугь пришоль Тит. 
111 (Каз. 3. Копист. 1625). — Южь недалеко 
от нась Пасха Гсдна: гуфьі справедливих* 
наступають 6в. Калл. 154.—Многіє Мрского 
и женского полу гг/фи на незносний себе 
щт видавши 6в. Вил. 64. — Тогдн Татаре 
вь большихь гуфахь... наступовали на него 
Ак. ЗР. V, 175 (1684).—Аби остатнии гуфи 
поляков далей поступити... не могли 36. 
1693 р. к. 176-6.— Збери люд Іилскій..., а 
зличите их на гуфи, то єст на обози Літ. 
Рук. 41. 

ГУЧАТИ, де. (пол. Ьисаес). 1. Кричати, гу¬ 
кати. . 

XVI. Мол’влю, гомоню, гучг/ Зиз. Лекс. 102. 
XVII. Звідаю або звдцаю: Вр’мю, дзвиню, 

звоню, брдзчу, тучу Бер. Лекс. 50.—Гомоню, 
замг/чую, гучг/, кричг/ ІЬ. 81.—Гучу зри гомоню 
Синон. сл.-р. 18.—(Поляки) накбждомь містцу 
вь дворахь и вь судахь уругаютея зь нась 
и гучать на нась:- гугу, Русинь, люпусь 
Діар. Фил. 97. 

2. Гриміти, густи. 

XVII. Небо, повітре и земля гучить предь 
гримячо сікучимися шаблями, гучать храп- 
ливнє труби, огромньїе бубни Рук.Хрон. 456. 

XVIII. В той пропасти огнь страшній їз сір¬ 
кою страшно гучит изо дна аж до верха Пам. 
укр. м. IV, 136 (Яр. Рк.).—Шум на нем (озері) 
страшній гучит яко гром ІЬ. 141. 

ГУЧНО, присл. З гуком, голосно. 
XVIII. При... трембачовь... музице, гучно 

и бучно вехадь до Ясь Хмелниченко Вел. 
Сказ. 66.—Гучно бучно Пер. Мат. І, І, 290. 

ГУЧНЬІЙ, прикм. Що видає гук, голосний. 
XVIII. Що гучного тамь справили вири¬ 

нуло Літ. Вед. IV, 251 (Діар. Ок.). 
ГУЩА, рж. ГУЩАКЬ, рм. 1. Див. Густвина. 
XVI. Чащь, гуща, лісь густий Зиз. Лекс. 

110. 
XVII. Чдщь: и/ща, густивина люснад Бер. 

Лекс. 205. — Гуща-чащь, чаща Синон. 
ел.-р. 18.—А остатокь передь дворомь старнмь 
дадено пану Набялкови край гущака, против 
Гирки Арх. ЮЗР. VI, І, 317 (1606). 

XVIII. Гуща дітей не розгапяєть Клнм. 
Прил. 208. 

2. Див. Гущина. 
XVIII. Взять от точила от коваля гущи 

з коритця з горсть змішат(ь) з оцтомь Млр. 
дом. ліч. 7. 

ГУЩЕВИНА, ГУЩЯВИНА; рж. Див. Гу¬ 
ствина. 

XVII. Частиш: Густвина, гущАВина Бер. 
Лекс. 205.—Гущевра—густина, частина Си¬ 
нон. сд.-р. 18. 

ГУЩИНА, рж. Густість. 
XVIII. Розбить добре, такь якь сметану 

гущиною Рази. марц. 244. 
ГЬІРЛО, рн. Вустя. 
XVII. Одь гирла Романицкого озера, где 

Чорнка річка, зь Десни йдучая впадавгь 
Ак. Зем. 118 (1689). 
ГБЛКА, рж.'Дие. Гипиа. 
XVII. За хлібь поживадем з гілок овоць 

Жит. Св. 416-6. 
XVIII. Дерева ясенини з вершка гілку 

...оттопит(и) Млр. дом. ліч. 34.—ІЬ. 40. 
ГВРКЬІИ, прикм. Гіркий. 
XVIII. Мигдаловь гіркихь утерши зь ки- 

лішкомь вина... вь нось вливають Укр. Госп. 
Пор. 71. 
ГБРЦИКЬ, рм. Див. Герцикь. 
XV. В то времА пошель 6ашє Фридрихь 

церь на гірцика войною Ип. 776 (1235). 
ГБРЬ, рм. (?). 
XVIII. Чомь любить пожитокь сегосвіт- 

ній... такий хоче, що би держа(вь) душу свою 
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у тАдА и у гйру, а оно тогдьі погубить еи 
Поуч. Няг. 33—34. 
ҐУАЦИНГЬ, рм. Дає. Гияцингь. 
XVII. Синета: Гчацмнт’, то ест з' модрого єдва¬ 

бу, сщїй єдваб Бер. Лекс. 146. 
ПЛМНА, ріс. Див. Гиннь. 
XVII. Гтаїьі, умньі: сьстїхи пАснословїа 

Бер. Лекс. 264.—Христїанине... вддчную оную 
ггмну црковную спАвай 0 обр. 81.—Ведлуг 
слов в гумнахь црковннх’ Рад. Ог. 7. 
Г^МНАЗЮНЬ,ТУМНАЗІУМЬ,рі«. (гр.-(ир.- 

їааюу). У давніх греків місце, де молодь вправ- 
ша своє тіло гімнастикою; школа, що дає за¬ 
тону гуманітарну освіту. 

Ґ, четверта літера української абетки, оз¬ 
начує замкнений дзвінкий задньоязиковий звук. 
Літера ця в укр. писменності подивується з 
кінця XVI віку (гр. Адельфотесь). 

XVII. Ни Г, в’мАсто ґ, нив’против’: яко, 
одигітрїа, а не одиггтрїд... и проч. Смотр. Гр. 
9. 

ГАВРА, рж. (рум. §аига). Ведмеже лігво, 
барліг. 

XVIII. Зайде оу якую ті,спину... як мед- 
вйдь оу ґавруПам. укр. м. II, 105 (Рк. Тесл.). 

ҐАҐАТОКЬ, рм. (гр. уауатг^). Порода ко¬ 
пального вугілля, з якого роблять дрібні 
прикраси. 

XVII. Ґаґатокь боронить от оужа, бо его 
оужь боитсд и оутйкаєть от него Гал. Ел. 
Раз. 129. 

ГАДКА, рж. Див. Гадка 2. 
XVII. А дурньїи люде волйют статок мирно 

у цйяости шдер’жати, нйжли на себе ґадку 
понести Ветх. Сказ. 69. 

ГАЗДА, рм. (уг. §аг<1а). 1. Господар, ти. 
XVII. бсть написано у лисий стом... як 

са поклоняти ґаздй ид робутникомь своим 
Ветх. Сказ. 35. 

XVIII. бго Бгь оучинил подвьішоньш и 
ґаздом всему людови Іильскому Пам. укр. 
м. І, 336 (Рк. Тесл.).—Якь ся розьболить 
слуга, а ґазда (видр, н на г) єго ненавидить, 
тай не (с)помагаеть нйчимь Поуч. Няг. 98. 

2. Господар, кметь. 
XVIII. (Слуга) ґазду оставиль, зосталь ма- 
ш'шрскимь колотникомь служити Ієр. Мих. 
236 — Кождьій ґйзда, котрий на Цмлумь Те- 
лецть сйдать мусить Понови оу годю дати 
Двй кг/рдта Урб. 56.—Из моимь любим 
ґаздом ростати ся маю Пам. укр. м. II, 66 
(Рк. Тесл.). 

XVII. Вдачность... Промоторови, побож¬ 
ному и несмертелнои словн годному оборонци 
одь спудоовь тшазїум1 Тит. 291 (Еоу. 1632).— 
Гумнйзїон’, то ест’ шкоди в’ КгєвА ІЬ. 317 
(Анф. П. Могили 1636). 

ГУМНАСТЕСЬ; рм. (гр. уоїхуаатгц;). Вчи¬ 
тель «гкмназіуму». 

XVII. Софронїй Почоскїй Гумностесь 
кїновмта Монах Тит. 293 (Ет/. 1632). 

ГУПОКЕНТАВРЬ, рм. Див.’ Гипокен- 
таврь. 

XVII. Ладе здшї... назьівоют’сд звгсрми ди¬ 
кими, Гчпокентаврами, сїренами, и йжами 
Гал. Кл. Раз. 135. 

ГАЗДУВСТВО, рн. Господарство. 
XVIII. Тоть котрий хоче от той токмм 

сд отйхоти, же би другому знати довь, обм 
и Пань и кмузть знйвь са оу своимь ґаздрствй 
чого держати Урб. 53. 

ГАЗЕТА, роїс. (іт. §агеііа). 1. Вісті, но¬ 
вини. 

XVIII. Король шведский... з войсками ру- 
щиль бил.... розсйявши такіе §азети, же обозь 
полений взять Вел. Сказ. 143. 

2. Періодичне видання, письмо, часопис, ден¬ 
ник. 

XVIII. Потимь війріли кгазети вь Краковй... 
друкованніе Літ. Вел. III, 429.—Гетмань при- 
слаль ко мнА §азети францужскіе Дн. Марк. 
III. 105. 

ҐАЗЬ, рм. (?). 
XVII. Еор’ваша тай курву лишив Гсдь Бгь 

камйнем убити, вуполоти ґазь нечистий з 
межи правих людій Ветх. Сказ. 63. 

ГАЙДАНИ, рм. Див. Кайдани. 
XVIII. И спадоша окови ґайдани з ногь 

стаго Никити Пам. укр. м. VI, 128 (Рк. Яр.). 
ҐАЛАҐУЦКЬІЙ, прикм. Що з Еалькути. 
XVIII. Перель великихь §ала§уцкихь шнур- 

ковь пять Арх. Сул. 237 (1758). 
ГАЛАНСКЬІЙ, прикм. Зроблений з голянд- 

ського полотна. 
XVIII. Рубахь женскихь ґаланскихь три 

дюжини 90 руб. Арх. Мот. 111 (1773). 
ҐАЛБАНЬ, ҐАЛБИНЬ, рм. (ст. пол. §а1- 

Ьап, лат. даІЬашш, гр. уаЦіу >] з гебр. 
сйеІЬ’діаЬ). Бот. Сирійська їума. 

XVII. Єще мовит Папужка ми вининь 
кгалбинов добрьіх 500 волов Льв. Ставр. 90 
(1627). — Возмешь тежь речій вонннх ку 
каженю балсаму... ґалбану Літ. Рук. 36— 
36-6. 
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ГАЛ ГАНЬ , ум. 1. Бот. Магапіа §а!ап§а. Зіл- \ 
ля, що на ньому настоювали горілку. 

XVI. Нгалкгань, цнтварь и иншіи зелья 
(купувати) фунтомь Ак. ЗР. II, 77 (1510).— 
Ак. ІОЗР. І, 136 (1552). — От фуньта кгал- 
кгану гроші» одиігь Пам. ЕК. II, 556 (1563). 

2. Див. Ґалбань. 
XVII. Возми... речий воннихь... балсаму... 

Ралдану Крон. Боб. 48-6. 
ҐАЛДУНЬ , ум. (пол. каїсіип з сер. гор. нім. 

КаМипе). Шлунок, черево, живіт. 
XVIII. Я бігаючи як шалений, бим голод¬ 

ним не зосталь, и ледвом аж на Хомином 
городі дві моркви доставь и абим чим- 
кодвек свой ґалдун напхані» Укр.-Р. Арх. 
IX, 68. ' 

ГАЛЕРА, уж. (іт. даіега). 1. Судно вітуи- 
АОвО-вЄСАОвЄ. 

XVII. Всі Ралерн з арматами и з апаратомь 
воєнним Хаирадинь оутратиль 36. 1693 р. 
к. 178-6.—Руское войско... вь окрутахь и 
кгалерахь... тягнули до Греціи Рук. Хрон. 
419. 

2. Мн. Зіслання на тяоіскі роботи на їа- 
леуах. 

XVIII. Здесь душа наша вь телі якь вь 
темниці заключена и разлмчньш3 якь на 
Ралерахь, трудамь подвержена єсть Сіма Сл. 
Б. 519 (1772). Див. Галера, Галя. 

ГАЛЕТА, уж. (іт. §а1еойа). Однощогле судно. 
XVIII. А особно кгалеть було пятнадцять 

межи которими кгалетами дві кгалеть бнло 
великихь, а людей вь нихь бьіло -чедовіка 
по двісті тридцять Літ. Бел. III, 488-9 
(1697). 

ҐАЛИНОВЬІЙ, путм. Що належить до Га¬ 
лет Гіпокуата. 

XVII. Зеля... місто рецептов кгалиновнх 
дал (Агапит) Жив. Св. 280. 

ГАЛИЦКЬІЙ, пуикм. (пол. §а1іскі з дат. 
§а11ісш). Французький. 

XVIII. Сподниця каламайкова пасіста ка¬ 
ламайки кгалицкой Зап. Черн. Губ. Ст. Ком. 
II, 292 (1744). 

I. ГАЛІОНОКЬ; рм. Здуібн. від «іаліокь». 
XVIII. Оаліонку золот. цівокь 27 Дн. 

Марк. III, 157. 
II. ГАЛІОНОКЬ; ум. Здуібн. (ангд. 

§а11он). Міра англійська на плин — 4,64 
літра. 

XVIII. Вина церковного даліонковь 5, по 
7а. Дн. Марк. II, 215. 

ҐАЛІОНОЧОКЬ, рм: Здуібн. від «іаліонг». 
XVIII. Орарь ... §алїоночкомь сребнимь 

обложенній Реестрь Ризн. Соф. 9. 

ҐАЛІОНЬ; ГАЛОНЬ, ум. (фр. §а1оп). На¬ 
шивка, лямівка, облямування золоте або сріб¬ 
не на убуанні. 

XVIII. Кунтупгь... кгаліонами обложеній 
Літ. Вел. IV, 120 (Реестрь Пал. 1704).—бпітра- 
хілей пара червонозлотоглавних блещапщхь 
с рлономь мишурнимь РКПЛ. 40.—Кув- 
тушь... зь золотьгмь рлономь Бнт. млр. 
обст. 352. 

ГАЛЯ, ГАЛ ЯР А, уж. Див. Галера. 
XVII. Подобнн суть тнм людем, котрих 

би било много оу човні ведікомь авад у ґали 
Ветх. Сказ. 68.—Тедн би прішов час злий 
на ґалдру, што 6цса розбивала або іа- 
зила ІЬ. 

ГАЛЯСЬ, ум. (лат. §а11а). Горішки рослини 
§а1§а пих, що з них робили атрамент. 

XVII. Винято... чорного кгалясу фунть Ак. 
Ніж. Маг. 46. 

XVIII. Сургучь кгалясь до лолковнхь 
діл... гіокупается Оп. от. Млр. III, 92 
(1736). 

ҐАМБА, уж. (нол. §§Ьа). Губа, рот. 
XVIII. На гаках повітано (людей) за мчи, 

за носи, за ґамбн за перси и ннши члонки 
Пам. укр. м. IV, 240 (Присл. Рк.). 

ҐАМРАТЛИВЬІЙ, пуикм. (пол. §атхайі^у). 
Див. Гамратливьій. 

XVII. То ест народ §амьратливнй Крон. 
Боб. 59. 

ГАНДЛЕВАТИ, де. Див. Гандлевати. 
XVII. Земля вь моцн вашой єсть спра- 

вуйте кгандлюйте Рук. Хрон. 22. 
ГАНОКЬ, ум. (нім. Сап§, пол. цатіек). Пе- 

уедсінок; сіни; балькон\ туитау, іалеуі 
їанок. 

XVI. Над склепи кганок єсть сходячи на 
доль Арх. ЮЗР. VII, II, 28 (1552).—Оньїє 
листи надо дверми в кганок уткнул єеми Кн. 
Гродск. Луцк. 11 (1565).—А сама (княгиня) 
в тот час на кганку стояла Ж. Курб. І, 97 
(1578). 

XVII. Дворь Обнь: сібни, подворд, плац’, 
Ранок’, салА, притвор Бер. Лекс. 211—Синон. 

. сл.-р. 19.—Страх мене уже оминуль и... пошед* 
ломь на гору на кганокь Арх. ЮЗР. VIII, 
III, 504 (1604).—Отць... вежу велми коштов¬ 
ную вьютавил, маючую сходов и ґанковь три- 
надцет Жит. Св. 242.—Жидове єго (Іосифа)... 
з Ранку скинувши забили ІЬ. 478-6,—Стееань 
Мамина впал з’ млинового кганку Прот. 
сир. пот. 45. —Давиди.. прохаживалея по 
кганку палаца своєго Рук. Хрон. 100.—(Мой- 
сей) поставиль юлтар юфіри в’ Ранку Літ. 
Рук. 38. 
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ХТІІІ. Світлиць три... на версі світелка, 
а округи—кганка новиє, брусованиє позь 
одну кровлю кгонтами побиваян Бьгт. млр. 
обст. 338.— Недоділанное окодо вищепоказа¬ 
ної звоннці онь доджень теселскшгь маистер- 
ствомь устроить... на ґанку сдупи ошадїовать 
Арх. Вид. м.; росп. тесел, цех. Ив. Луп. 
(1753).—Прионой... церкви опасані не будеть, 
но токмо всходніє §анки дротивку дверей Арх. 
Сул. 251 (1766).—(Пілат) випровадили на ґанок 
Хрста оудзвленнаго пред’ жидовь Сімя, Сл. 
Б. 137 (1772). 

ҐАНОЧОКЬ, рм. Здрібн. від «їанош. 
XVII. Олкир, а на олкиру изьдебка белая 

з кганбчком Арх. ЮЗР. III, IV, 242 
(1649). 

ГАРБАРЬ, рм. (пол. дагЬаг). Див. Гарбарь. 
XVII. Вьєхал до прозьіваючого Векеренька 

кгарбара Арх. ЮЗР. III, IV, 234 (1649). 
ГАРҐУРОНРВЬІЙ, прикм. Зроблений з шов- 
того граму (фр. доигдоигоп), що привозився 
до Франції з Ост-Індії. 

XVIII. Оардуронова сподшщя... 23 руб. 
Він. Реєстри 46. 

ҐАРДЬ, рм. Перегородка ловити рибу. 
XVII. При томи хутори и сіножат которую 

держали Назар Ковалентно и дарьдь под 
тонши сіножатю над Ворсклом Ак. Полт. 
Гор. Ур. III, 51 (1676). 

ГАРДЬІЙ, прикм. Див. Гордьій. 
XVIII. Пани ґардий, хліби твардий:пив- 

шгца на колку, трудно ся ноживити у дому 
ійхолку Клим. Прид. 238. 

ГАРНО, рн. (ст. пол. дагіо). 1. Див. 
Горло. 

XVIII. В кождого праве болт’ чемус ґар- 
ло: хто заставляєт кого співат дармо Клим. 
Вірші, 26. 

2. Хутро, узяте з горла звірячого. 
XVIII. Кунтупгь... лисіми шлямами доб¬ 

ріш подшитій и царлами добре опушень 
Бьгг. Млр. обст. 352.—Кунтушь... подшитій 
куніми кгарлами Літ. Вед. IV, 121 (Реєстри 
Пал. 1704). 

ҐАРЛОВЬІЙ, прикм. (ст. пол. цагДту). Зроб¬ 
ити з «іврельь. 

XVII. Давши ему Васкови свою одежу, 
меновите, кобенякь свитний, шапку кгарло¬ 
вую еранцузского сукна Прот. Спр. Пот. 
146.—Забрал єго, оповедаючого, свиту ношеную 
и шапку кгарловую ношеную кгвоздикову Акт. 
Старод. кн. 95.—(У Ігната і Івана) шапки 
посхоплювано тоєст кармазиновую кгарловую 
а аксамитную соболцевую Прот. Полт. С. І, 
182-6. (1696). 

ГАРНЕЦЬ, рм. (пол. дагпіес), 1. Див. Гар¬ 
нець 1. 

XVII. Первей нижли ґарцьі ваши почуют 
терніе тоєст тепло от огня тернового... слово 
жидовское... значить и терніє и ґарнцн Кя. 
Рож. 127-6.—Пилисмо з’ одного кгарца и 
шклянки Прот. Спр. Пот. 80. 

XVIII. Пий тами кождий хоч ґарцемь Вірші 
Нищ. 4, 36,—Вірші Різдв. 131. 

2. Див. Гарнець 2. 
XVII. Нашь брать... купили... ґарцевь два 

горілки Кн. Цеху Кр. 6 (1678).—На товари¬ 
ство куншту друкарского нри початку кождой 
роботи меду сь пивницн єго пастнрской ми- 
лости кгарцовь десять Черн. Тип. 575 
(1679). — Просиламь (Василя) жебн и мні 
повірид меду кгарнец Прот. Полт. С. І. 
14 (1683). 

XVIII. Вагу, Міру, Гарнець кварту не 
справедливую мають Собр. Прип. 113.—Купили 
меду дарцей 25 Арх. Суд. 59 (1729).—При¬ 
везено овса... осмухь 47, четвериковь 2 и 
2 царци Дн. Марк. III, 243. 

ҐАРНИЗОНЬ, рм. (фр. даишоп). Залога, 
військо в місті або фортеці, щоб їх боронити 
або щоб там перебувати. 

XVIII. Знаменитіше персони кгарнизонт 
шведского в замку Варшавскомь будучіє З 
жолнірами своими всі з міста вийдуть Вед. 
СК8/3 14:0 

ҐАРЦЕВЬІЙ; ҐАРЦОВЬІЙ, пршм. Мірою 
завбільшки у «іарн&ць 2». 

XVI. Фляш кгарцовьіхь шести Ж. Курб. 
І, 134 (1578). 

XVIII. Хотячи куфи и посатки закрить 
міркою кгарцовою Упів. Дан. Апост. 24,— 
Фляшь §арцевихь 15 Дн. Марк. 1,193. 

ҐАРЦЕТЬ, рм. (фр. согзеі). Каптанок без 
рукавів. 

XVIII. Сарцеть білій люетрннній шитій 
сребромь Арх. Люб. 22 (1764). 

ҐАТУНОКЬ,рм. (под.даіипек).Рід, якість. 
XVII. (Ііет; паперовь... равского цілого 

звязаного рнз 75, ііет тогож кгатунку і єще 
не повязаного А.рх. ЮЗР. І, XI, 183 (1656). 

XVIII. бжеди на сукно (міняти коноплі) 
то гдедеть доброго гатунку Арх. Сул. 169 
(1707).—Забито Поляковь розного ґатунку, то 
єсть товариства значного, паходковь Літ. Вел. 
IV. 205 (Діар. Ок.). 

ҐАУРЬ, рм. (тур. §іаиі). Назва, що дають 
магометани христіянам. 

XVI. А што туть кгаурове на таки крас- 
номь місця міли чинити Хр. Фил. Апокр. 
1644-1646. 
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XVII. бстли би де запорожскіє козаки изь 
тіхь островові виведений били, то бь де ми 
сь "аурами (такі християні називають) дру¬ 
желюбно обходилися Літ. Сам. 330 (1516). 
ГВАЛТИТИ, де. (пол. ртаїеіс). 1. Допус¬ 

катися ґвалту над ким або чим. 
XVI. Нуж’д?/ понуждаю, кгвал’чу, приму¬ 

шую Знз. Лекс. 103.—Геретикомі... церкви 
кгвалтнти (и сквернити) вольно Антир. 857. 

XVII. Насидств?/ю ґвалт’ чиню ґвалтом або 
силою паную ґвадчу Бер. Лекс. 88. —Синон. 
сл.-р. 19.—Тншько тую дівчину усюгае рвал- 
тиль Ак. Полт. Гор. Ур. І, 183 (1670).—Облю- 
бенници твои завше повсюду и безь встиду 
кгвалтил 36. 1693 р. к. 78-6. 

2. Порушати, ламати (право, спокій, 
тощо). 

XVII. То видишь явне, же папіжове ваши... 
почали кгвалтити закони Вопр. 91.—Кгвад- 
тишь законі же в шабас оуздоровддєшь 6в. 
Вил. II, 165—Того!права... ґвалтити члкь 
не маеть Ен. Рож. 14.—Которьій покой иж 
злии ґвалтят и перешкожают ІЬ. 203-6. 

ГВАЛТОВНЕ, присл. (пол. §\гаЙотаіе). Си¬ 
лою, силоміць, їсалтом, примусом. 

XVI. Дворяпипі... поведидь, ижь я кгвад- 
товне ничого чинити не хочу Арх. ЮЗР. І, 
І, 9 (1565).—Доводовь досягали... кгвалтовне 
Хр. Фид. Алокр. 1410. 

XVII. 8ід<Ь: Барзю, мощко, ґвалтовне Бер: 
Лекс. 46-47.—Гвалтовне—зідо Синон. сд.-р. 19. 
—Томително: Кгвалтовне, но туронску Гол. 
П. М. II, 211 (Поуч. Ж. 1642). — Сихем сині 
Емморовь... розмило вальс а єн, порвали и спаді 
з нею ґвалтовне Літ. Рук. 19. 

XVIII. До уній принуждаємих... на попібел 
д(у)шевную кгвалтовне вдекомих Бел. Сказ. 
19. 

Гвалтовне кокчати животь, вмерти не своєю, 
не природною смертю. 

XVII. Стнє... живот свой кончали... кгвал¬ 
товне 6в. Реш. 22. 
ҐВАЛТОВНИКЬ, рм. (пол. дх^аііоххшк). 1. 

Той хто ґвалтує. 
XVI. 0 тоть кгвалть, бои и рани и шкоди 

оповідано тогдн уряду тамошнему замко¬ 
вому и митрополиту, и права у него на тихі 
кгвадтовпиковь, врядниковь и слуги єго, 
тогдн жи... било прошено Ак. ЗР. II, 396 
(1544).—Ини которне дей сторожи повтекавши 
от тихі кгвадтовникови до мене... знат дали 
Ж. Курб. І, 58—59 (1575).—Кгвадтовники... 
наехали кгвалтовне впорне и безправне на именя 
мои Арх. ЮЗР. І, І,і 198 (1585).-Не паме- 
таючи ничого на срокгость права посполитого 

на убойцн и кгвадтовники уфаленого ІЬ. 
VIII, III, 476 (1598). 

XVII. Нг/ждющи: Насиловници... ґвалтов- 
ници Бер. Лекс. 99,—Кролевство нбеноє 
ґвалти терпмт’ и ґвалтовницн поривають его 
Гал. Кл. Раз. 371, —Ми... слищачи от того 
ралтовника доброволне зезнаня, що и Ва¬ 
силю... мовил Ак. Полт. Гор. Ур. І, 183 
(1670).—З онихь рибалокь яко кгвалтовни- 
ковь просили отцеве Мгарскіи стои справе- 
дливости Ак. Мг. м. 295 (1689).—По снит¬ 
ці оной тие кгвадтовники... четвертовашим 
з сего світа пошли Прот. Полт: С. І, 121-6 
(1690). 

2. Порушник (права., закону, покою тощо). 
XVI. Просил пан воєвода, аби жадоба ви¬ 

дана от бго... Милости на него (князя) яко на... 
кгвалтовника покою посполитого АгсЬ. 8ан§. 
VI, 163 (1554).—Напольниль книжки своє... 
на люде невиньннє, удаючи ихь... заГкгвадь- 
товники права посполитого Антир. 951. 

XVII. Вини в нем (праве) противько кгвал- 
товником покою и безьпечеиства посполитого 
онисанне Арх. ЮЗР. III, IV, 246 (1649).— 
Кождьій спречний, за данем пам відомости, 
яко кгвалтовпик листов паших гетманских 
будет ерого покарай Мат. и зам. 146 (1649).— 
Ак. Зем. 97 (1649).—Поражка надь кгвалтов- 
никами покою Рук. Хрон. 457. 

XVIII. Сторони обидві... постановили, же 
єсли би хто з пихи тую розервадь трансак¬ 
цію, противь того всі повстати и" за очеви- 
стого ґвалтовшіка покою признати міють 
Вед. Сказ. 251. 

ГВАЛТОВНЬІЙ, прикм. (пол. §\та1іотау). 
1. Що сполучений з ґвалтом. 

XIV. бстли би хрестьянинь нікоторой жи- 
довці рукою кгвалтовною міль што вчинити 
...маеть бити карань Ак. ЗР. І, 25 (1388). 

XVI. (бпископ) тую швачку, дівку учти- 
вую кгвалтомь взель, при которомь кгвад- 
товномь взятю оноє дівки, побрадь и погра- 
биль торбу з гроціми Арх. ЮЗР. 1,1,406 (1594). 

XVII. Кгвадтовноє пановоньє, туранство, 
томденїє, мордованьє Бер, Лекс. 171.—За по¬ 
бите людей кгвадтовноє,... достоинь бьшь ве¬ 
ликого караня Прот. спр. пот. 155— бели 
имь (коровам) учиню гвалтовную дорогу от- 
падуть Крон. Боб. 22. 

XVIII. ївалть или ґвалтовно є сполкованіє 
Собр. Прип. 113. 

Гвалтовное насиліе, учинокь. Див. Гвалгьі. 
XVII. Вндилемь Василя надь тою невистою 

на кгвалтовнпмь учинку Ак. Полт. С. (К. С. 
БХХІІ, II) 184 (1657).—Хотіль єй о;недавно 
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мимошедшнхь Рождесвенеких свтах кгвад- 
товноє вчинити насидие Ак. Старод. кн. 15. 

2. Пильний, наглий, нагальний, жвідволоч- 
чт% 

XVI. Товариші... яке за «гвалтовною по¬ 
требою днемь и ночію... ехал АгсЬ. 8ап£. 
VI, 31 (1558).—Пилнаа и кгвадтовнаа потреба 
Хр. Фид. Апокр. 1060.—Ві тот же часі ддя 
кгвалтовной потреби виправшії народі рус- 
скій увесь з міста Арх. ЮЗР. І, XI, 5 
(1599).—Згодившися на тую шиную потребу 
які на кгвадтовную ІЬ. 24 (1600). 

XVII. Нуждннй: Налегльїй, ґвалтовний 
Бер. Лекс. 99.—При кгвалтовнемі згореню 
недавньїхі часові места нашого Луцка Пам. 
КК. І, 4 (1619).—Ничесо же ему (чоловіку) 
поможет таковая гвалтовная исповід 6в. 
Реш. 420,—Наказади-смо позванному Івашьку 
бедорову для того воровства в час кгвад- 
товний тот куль соли заплатити Акт. Старод. 
кн. 7. 

3. Поритий, навальний, бурхливий, дужий 
[що вітер, сніг тощо). 

XVI. Вітер великий кгвадтовпнй тягнул 
Арх. ЮЗР. VIII, IV, 125 (1571).— Ведикие 
дожди кгвалтовнне доми подрнвали Куд. 
Мат. І, 54 (1587). 

XVII. Вмхер’, вйАдпица, вдагрь ґвалтов¬ 
ний... наглий Бер. Лекс. 173—Ґвалтовна* 
вода, прорва, окниско ІЬ. 185.—Цедую недедю 
енегь сильний и кгвалтовннй ишоль Кул. Мат. 
1,77 (1601).—Огонь жарлнвий и поломін огна 
кгвалтовного, горачєю силою падАЧи внга- 
наєті духа нечистого Кн. о Вірі, 304.— 
Бгь явне прійдеть, Бгь наші... а окодо ного 
туча ґвалтовнад 6в. Калл. 44—Ноєви пока¬ 
зало* Бгь з’ потопомі страшньші, з’великими 
водами, и з’ ґвалтовними дожчами Гал. Кл. 
Раз. 136.—(Вітр) гвалтовний приладі з гу- 
ствинн и затраслі... дому Крон. Боб. 36-6. 
-Всі 8 послові ис слугами своими огнемі 
кгвалтовньїмь згоріли Рук. Хрон. 420. 

XVIII. Сей день биді зі. ранку світелі... 
, о полдні мокрі зі §вадтовнимі дожчем Дн. 
Марк. III, 34.—Потрі стьій... ґвалтовний 
мирі видами оусумнгьвСА Науки парох. 50.— 
Віторі ґвалтовний, котрий и самьіхь чор¬ 
тові з’ жолніром пюрвалі Пам. укр. м. IV, 
241 (Присд. Рк.). 

4. Що склите на ївалт. 
XVII. Хто би того гваліту свідом добре и 

слишал кгвалтовноє волане от жони Пилипо- 
вой Ак. Полт. Гор. Ур. І, 117 (1667).-Люд 
збирался звонити в дзвони §вадтовннє Крон. 
Боб. 376. 

ҐВАЛТОМЬ, присл. 1. Силою, силоміць, на¬ 
силуючи, примушуючії. 

XIV’. Которьш приходяті кгвадтомі кі 
суду за нлеменемь, а любо за слугами Ак. 
ЗР. І, 5 (1347). —Коли кто усидуеті дівку,, 
а любо жонку кгвадтомі ІЬ. 11. 

XVI. Замокі... моцьннй видеді есми же: 
кгвадітомі єго муседи отьмикать и обухомь, 
бить Арх. ЮЗР. І, І, 316 (1591).—бго милості 
иреиомневщи боязни Божое... о колько годині 
вь ночі, на госноду ихь кгвалтовне нащедши, 
тую швачку, дівку учтивую кгвадтомі взедь 
ІЬ. 406 (1594).—Митрополита... праве кгвал- 
томь примушано до присяги Куд. Мат. І,, 
70 (1596). 

XVII. И проходАЧи води землю, траф- 
лають на міста скадистіи тіснш, и тамі 
вода тиснучисА кгвадітомі загрівает’СА 
Транкв. Зерц. 13.—Дрг/гщ люде четии суть на 
дші, а не чнетни на тюлі, которнм ґвал¬ 
том! чистості отнато Гад. Кл. Раз. 55.— 
Перпше... христіане тисдися кгвадтом до 
царствія нбеного 6в. Реш. 23.—Не примушает.... 
Гдь кгвадтомі нікого з тихі которни не 
хотать Єв. Вил. 62.—Бо-м тебе ко гріху 
двалтомь не приводиль Суд Бож. 302 —Такі, 
взято еі гвалтом (Сару) и пред фараона при¬ 
ведено Крон. Боб. 13. — Демко гетмань усе 
Задніпря кгвадтомі до себе приворочаль 
Літ. Сам. 103. 

XVIII. Взявь у нась дочку у ночі кгвал¬ 
томь и держить у себі місто подложниці 
Марк. IV, 220 (Л. Маз.).—Часті обозу поленого 
зі помененноитвани и грузкости вибейкавшися 
деретея кгвалтом на прикрую гору Бел. Сказ. 
39.—Чомужі тягнуть римляне силою ґвалтомь 
Чдка Іер. Мнх. 253. —Листя давай ему 
(хворому волові) істи зі сгадлю або и ґвалтомь 
вь горло класти Укр. Госп. Пор. 69. 

2. Несподівано, раптом, нагло. 
XVII. (Діаводн) яко разбойникове ґвал¬ 

томь впали в місто Хрстово Рад. Він. 864. 
І. ҐВАЛТЬ, рм. (под. з нім. Сежаїї). 1. 

Насильство, примус, зневолення силою. 
XIV. Которая би (застава) ему била черезь 

злодійство; або черезь кгвалть взята маєть 
присягнути Лит. Свр. І, 7 (1388).—А ему 
того то иміня на противну кгвалтови хочемь 
боронити ІЬ. 17 (1388). 

XVI. Нужда, кгвалть примушенье Зиз. 
Лекс. 103— Княжна Галшка... окодо кгвалту 
паненства своєго на него (князя) правне дово¬ 
дити не могьла АгсЬ. 8ап§. VI, 165 (1554).— 
Войтов син... дівце... кгвалть паненский учи- 
нил Ж. Курб. II, 155 (1582).—Мицови все 
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(козаки) побрали, што мель, и жоне кгвалть 
учинено Арх. ЮЗР. III, І, 88 (1596).—Вь 
вірі никому не треба кгвалту чинити Хр. 
Фид. Апокр. 1008. 

XVII. ІІасмдїє: Гвалт’, мучотелство, тіран- 
ство Бер. Леве. 88. — Нрща [єст’:] Потреба, 
мусь... наемліе... ґвадть, примушенье ІЬ. 99,— 
Напоминадь, грозив козакомь, ижьбьі они 
никоторого кгвалту вь месте... не чинили 
Еул. Мат. І, 80 (1603). — Презь кгвалть 
єсть отнятнй домь на Тарнавце Арх. ЮЗР. 
І, XI, 107 (1634).—Сімеон и Лжвий, ґвол’ту 
сестри своеі над кнажйтєм... мстачмса, ве¬ 
ликую поражку... оучшшяи 6в. Кадд. 257.— 
Десарова... не сміла чинити жадного ґвалту 
цркві бжой 6в. Реш. 236-6.—(Діавол) мовиль: 
много ґвалтовь терплю я от тебе Макарій 
Гал. Боги пог. 35.—Прищедпш Семениха 
Лишиха,.. з дівчиною Настею дочкою своєю, 
оповідала кгвалть дочки своєї Кн. Міск. 
Полт. 32 (1693). 

XVIII. О якомь своємь кгвалту... Гоготка... 
подала в суд доношеніє Кп. Нос. ІЗ,—Когда- 
конь вмбивь лопатку зь ґвалтомь и пухлина 
значная єсть потреба ...дати заволоку Укр. 
Госп. Пор. 61. 

2. Крик, галас; бешкет, бійка. 
XVI. Забитого на том кгвалте... оказовали 

Ж. Курб. І, 62 (1575).—Наши мазурове... 
бегуть зараземь... оть тамь толь оть пановь 
депутатові як на кгвалть Куд. Мат. 1,75 (1600). 

XVII. Бо з посваровь то стадо... о що болши 
и сусіде свідомії и слишали тен кгвалть Ак. 
Полт. Гор. Ур. І, 82 (1666).—Злочинця... по¬ 
били самого Івана... на том же кгвалте Прот. 
Полт. С. II, 29 (1684).—Чинили имь великій 
кгвалть о гости Рук. Хрон. 16.—Оуслншали 
звоновь великихь кгвалть Літ. Льв. 244. 

Ґвалту волать, кричати, гвалть кликати, 
оповіщати криком про ївалт, насильство, 
кричати па поміч. 

XVI. Почали с того дому кгвалт кликати 
Ж. Курб. II, 31 (1572).—Кгднм кгвальту 
волать почала, иервей битемь, а потом за- 
тнканемь губи... заборонили (волати) Арх. 
ЮЗР. VIII, III, 477 (1598). Щ 

XVII. Зараз стадам гвалту волат Ак. Полт. 
Гор. Ур. 1,118 (1667).—Небожчица... кричала 
кгвалту Прот. Полт. €. І, 22-6. (1674). 

XVIII. Такь я ґеальту закричаль Вірші 
різдв. 127.—Вірші нищ. 1, 31.—Невіста... 
не могла ґвалту кричачи людей до ратунку 
дочекатися Собр. Прип. 112. 
На гвалть; ву гвалть дзвонити, ударити,, опо¬ 

віщати про ївалть, насильство або взагалі про 

те, що потрібув людської помочі, робити три¬ 
вогу. 

XVI. Вь пятницу... на свитаню почато... 
йа кгвалть звонити Арх. ЮЗР. 1, 1, 10 (1565). 

XVII. Пан Руцкій зь Муроховским кгдн 
до манастнра кгвалтом нашедши, где сталася 
битва и дзвонили на кгвалть, котрого кгвалту 
правне на нас доходил Арх. ЮЗР І, XI, 
344 (1615). — Казали вь великий звонь на 
кгвалть звонити ІЬ. І, VI, 682 (1634).—Тне 
месчане на кгвальть ве звонн во всих церк¬ 
вах... ударивьши, вози жаковати хотеди ІЬ. 
III, IV’, 592 (1651).—Атамаяь... ву кгвалть 
казаль звонити Прот. Полт. С. І, 41 (1688). 

3. Тяжке положення, конечність. 
XVII. бели би нужда и кгвалть вьггягядь, мо¬ 

жеш, и непосвященною водою окрестити кого 
ещенникь Гол. П. М. II, 214 ^ст. 1642). 

II. ҐВАЛТЬ, недосл. Крик на поміч: ря¬ 
туйте! 

XVIII. Я кричу, а он мя кіем стал за¬ 
грівати... ґвадть, ґвадть, люде добрі, ра- 
туйте Укр.-Р. Арх. IX, 56.—Се онь, се оо- 
перникь мой, ловіте, ловіте, вяжіте, куйте 
тот чась, в’ темниці? ведіте!.. За что вязать 
и коват? гвалть, ратйте люде 36. № 1748к. З-б. 

ҐВАДЧЕНЬЕ, рн. (пол. дтоісепіе). Чин¬ 
ність від «ївалтити», ївалт. 

XVII. Сиове Иякововн місто епдюндровади 
мстячися з гвалченя сестри своей Крон. 
Боб. 23. 

* ГВАРДІЯ, рж. (іт. диакііа). Військо, що 
первісно становило сторожу найвищих осіб. 

XVII. А сам (Тишкевич) з кгвардиею на 
конехь вьехаль вь брону и през увес 
манастир Арх. ЮЗР. І, VI, 588 (1627). 

XVIII. Осинскій зь кгвардією, а... Корид- 
кій зь полкомь задихавшися прибігли до 
него (Вишневецького) Літ. Бел. IV, 17 
(Пов. 1728). 

ҐВАРНИЗОНЬ, ҐВАРШБЗОНЬ, рм. (пол. 
§¥агпІ8оп). Див. Гварнизонь, Ґарнизонь. 

XVIII. бсдибьі ваша милость до искорененія 
того кгварнізону Московского вь Стародубі 
застаючого... сиди... не мідь, тедн радими., 
оттуль уходити Марк. IV, 219 (Л. Маз. 1707), 
В портахь прускихь... часть кгварнизову 
шведского бити міеть Бел. Сказ. 130 
(1656). 

ҐВАЯКЬ, рм. (есп. §иауасо). Бот. §иа)а 
сит оііісінаїе. їуаяже дерево. 

XVIII. Варити дерево ґважь, которое вь 
краму продаєтея Укр. Госп. Пор. 62. 

ҐВ03Д(3)ИК0ВЬІЙ прикм. Див. Гвоздико¬ 
вий 2. 
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XVII. Давши ему... шапку кгарловую кгвоз- 
дзиковоє масти Прот. спр. пот. 148.—Забрал 
его, оповедаючого, свиту ношеную и шапку 
кгарловую ношеную кгвоздикову Акт. Старод. 
кн. 95. 

XVIII. Мосулбесовь червонихь и'кгвозди- 
ковихь сто, чтари Ен. Міск. Іїолт. 131-6 — 
Риз пара штофових гвоздикових РКПЛ. 31. 

ҐВОЗДИКОЛЮБЕЦЬ, рм. Той хто любить 
гвозджу (присмаж); ласун, розкішник. 

XVII. бще еси тілу угодники, еще єси... 
гоїберолюбець, кгвоздиколіобець Ак. ЮЗР. II, 
290 (И. Виш.). 

ГВОЗДоКОВЬІЙ,прикм Дие. Гвоздиковий 2. 
XVIII. Ризи білозлотоглавніє с кам’єю ма- 

чсрїалною дзоздіковою РЕПЛ. 28. 
ҐВОЛИ, присл. (пол. §\уо1і). На волю, на 

бажання.. 
XVI. Што король єго милость кгволи его 

милосте позводиль Бер. соб. 198.—Але—дай 
то, ижь Влоши того замодчали (и) кгволи 
своимь папежомь Отп. И. П. кл. Остр. 
1105. ! 

XVII. їволи упадку народу людского зступи 
з маєстату сдавн своєї Карп. Еаз. 128 — . 
Вдаднка Луцкий вндал позов свой духовьннй 
по мене кгволи єго мидости кнежати Юрю 
Чарторискому Арх. ЮЗР. VIII, III, 548 
(1618). 
ҐВЬНТОВАНЬІЙ , прикм. (пол. £Ичпіо\уапу). 

Що має Івинти. 
XVII. Мудничка мосяндзовая мушкетов 

кгвінтованих два... и казанокь ІІрот. Полт. 
С. II, 132-6. (1686). 

ГВЬНТУВКА, рж. (пол. §шпі6\ука). Ґвін- 
пова рушниця. 

XVIII. Кгвінтувокь осмь Літ. Вел. IV, 
115 (Реєстрь Пал. 1704). 

ГВІзНТЬ, рм. (пол. ртіпі з нім. ОешпОе). 
Скрут.’звій на шрубі\ теж в рурі. 

XVIII. Купидь би (сотник Конотопський) 
дві ручници терновки, зь явдхь кождая бьша- 
бь о семи кгвінтахь Журн. Дан. Апост. 
62. 

ГДА, присл. Див. Ґдьі. 
XVII. Одавросказанюмоєм будете ходити... 

дам вам дожчь в час свої Крон. Боб. 53. 
ГДАКАТИ, де. (пол. §с1акас). Кудкудакати 

(про кури). 
XVII. Кокопґ скоро знесет яйце, зараз кри¬ 

чить, ґцачеть Рад. Ог. 38.—Не їдач якь 
курка знести яйце ІЬ. 

ГДАНСНЬІЙ, прикм. від м. Ґданська. Зроб- 
лтй у Ґданську. 

XVIII. Скатертей ранскихь три и ручии- 
Історичний словник, II. 

ковь ґданскихь пять Бнт. млр. обст. 354,— 
Пуздерко, а вь немь 5 фляшок водокь кгдан- 
скихь Дн. Марк. II, 197.—Погребец дданс- 
кой вь коємь пляшокь... 4 Арх. Люб. 25 
(1764). 

ҐДЕ, присл. Див. Где 1. 
XVII. Розказав Ісус Навин... золото [и] 

серебро приносити на кивот гедь, ґде што 
знайдут дорогоє Ветх. Сказ. 32. 

гди, присл. Див. Ґдьі. 
XVII. Очи встигай, кгди бовім не встяг- 

неш, забігнут Пер. иссл. и мат. 82.—А §ди б 
ти ся єще на сію угоду важил в найменшой 
речи Васіля турбовати, тедьі... повинен буду 
платити... 20тадяров Ак. Полт. Гор* Ур. II, 
72 (1670). 

XVIII. Іди буду вмерати, могу тую отчизну 
я вамь отказати Вірші різдв. 131.—Ґдижь 
єси чдовече, людемь смерть задавад, а на 
себе ся чого снодівал Сл. о см. 18.—їди ж 
добриє учинки походити міют з доброй волі 
Єк.уРеш. 355 (1710).—(Хмельницький) кгди 
вопрошень биль... учинидь неосторожне такий 
на слово панскоє отвіть Вел. Сказ. 6. 

Ґди-мь, присл. (їди+есмь). 
XVIII. А над то, кгдимь просидь в той 

міре єго, Чаплинского на себе респекьту и 
призрінія, и о верненіє вимапешшх приви- 
леовь теди оиь... в тісноє... веліл мя 
вьринути вьязенє Вел. Сказ. 20.—ІЬ. 24 
(1648). 

Ґди-бьі, присл. (пол. £(1уЬу). Колиб. 
XVII. Сдибьі пеподозраного а ні нагине¬ 

ного с крадежу поймано сужено бьгг маєт 
Ак. Полт. Гор. Ур. І, 90 (1667).—Одибм Гсдь 
Бгь обявил шкодцу обі стороні повинна бу- 
дут того Правьне дохо дити ІЬ. 128 (1668). 

Ґди-би-смо, присл. (ґдиби + есмо). Коли б ми. 
XVII. Кгдибисмо их не вкупі поймали по 

нощн то на нас вся пеня Ак. Полт. Гор. 
Ур. І, 83 (1666). 

ҐД0ВИЦЯ, рж. Див. Вдовиця. 
XVIII. Кмйцки ґдовици... коди и отда- 

ватисд будуть безь панского доводяча, из 
хшки наші не йдуть, бо ажь найдуть, ихь 
худоба оу паиски руки прійдеть Урб. 69. 

гдьі, присл. (пол. §<Іу). Коли, як. 
XV. А про то кгди за- ласкою и справою 

Духа Светого церковь восточная... оть єди- 
ности светоі Римскоі церкви хвіялася... те- 
перь вже приведена єсть до єдиностн Ак. 
ЗР. І, 56 (1443).—Тежь, кгдн бн есмо зь 
нашоє ласки нікоторому нішто дали... оть 
того жадний тивунь... не маєть брать... по¬ 
суду ІЬ. 121 (1492). 

8 
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XVI. бгда, кгдн Зиз. Лекс. 98.—Кгьдн 
день третій понедідокь прнщоль Арх. ЮЗР. 
VIII, IV, 217 (1534).—А потоп, дей кгдьі не- 
божчик отець мой з того світа зщодь тогдн 
дань Иляшь Несвіцький... постановене вчи- 
яиль ІЬ. VIII, III, 51 (1563).—Доброє кгдн не 
по води божей бнваєть не добро єсть Отд. 

. кл. Остр. И. П. 380. 
XVII. Благо: їдн пйшєтса без титли, 

в’ рбсской мові значить: не гарйздь, мдлб 
. Бер. Лекс. 4,—бгда: ґдм когдо, коли ІЬ. 40.— 
Кгдн жедізо роспаленое вь огни вложишь 
оу воду, тогда чинить щорь Транкв. Зерц. 
10.— Доколя збираєть кождьій єсть милосерд¬ 
ним, а ґдьі уже пінязей збереть достатокь, 
рри свои истиснеть Ліств. 27.—В том оного 
(хлопца)... упевняю, абьі... родича не сдухал, 
ажь поки ґдн одийде ему назначоная черта 

.Кн. Цеху Кр. 10 (1678). 
XVIII. А мльїн не єдному пну догажаєть, 

ґдм на всю околмчност хліба настатчаєт 
Клим.. Вірші, 106,—Питалася своєго сина 

.єсли онь нащол якіє гропш... которій кгдн 
сказадь мні, же найшодь, тедн я обявила 
того жь часу урядови седневскому Зад. Черн. 
Губ. Ст. Ком. II, 80 (1713). 

Ґдьі-бьі, шиб. 
XIV. А кгдн-бн жидь бнль посвітчон, 

тогді жидь виною маєть бити карань за 
поступок. Лит. евр. І, 19 (1388). 
. XVII. Аще: єсдй би, ґдн би Бер. Лекс. 1,— 
Якобьі слава твоя, отче, проквитала, кгдьібн 
ся с’ книгь хвала Бжая помножала Бер. 
Вірші, 66. 

Гдьі-бьі-сте, колиб ви. 
XVIII. А способ би вам такий сдушен бнл 

на тоє, ґдмбисте кїями іпмаровали за тоє 
. Клим. Вірші, 163. 

Ґдьі-жь, по тому, через те. 
XVI. Кгднж єсмо пана Идяша Несвецкого 

ув Угринове знашли, тогдьі я даль ему до 
рукь єго лист врядовнй Арх. ЮЗР.VIII, III, 
53 ї (1563).—(Дочка) моцьна будет уєхати у 
дворець и в села вьіщей помененнє ... кгдьіж 
я то (села) не обчому, ад'е дитяти своєму, 
котороє єсми умидоваль дарую ІЬ. 22 
(1570). 

XVII. Котроую (ласкоу) на нась (Богь) 
обфмте вьільляти рачидь, кгднжь народ лвд- 
зскій в оупадку неперебачид Бер. Вірші, 67,— 
Кгдьіж са жадньїм не хочешь вітром оуносити 
Тит. 15 (Митура, 1618).—Так4... Ісисара вое- 
водоу сили Авинд подчас упадку его, ґднж 
би бив не люг спати, то не погнб би бив 
Ветх. Сказ. 66. — Правотитисд из нами 

хочет Пан Бгь, ґднж нас припадками 
якими навижаєть Бгь и такими познагая- 
ми нас на суд страшний зовет ІЬ. 

Гдьі-когда, коли. 
XVIII. В’ мнстнр прибнд тнмь бьіваєть,. 

паче ґдм когда пчеда добрі урожаєть Клим. 
Вірші, 64. 

Ґдьі-мь (ґдн + єсмь), коли я, як я. 
XVI. Кгднмь тихо вь домь свой... при- 

шодь, засталемь дей Станисдава Арх. ЮЗР. 
VIII, III, 474 (1596). 

XVII. Которого (шевця) кгднмь питадь: для 
чого би стояль тамь?—норваль презь окно 
Прот. спр. пот. 128. 

ҐДБ, присл. Див. Где. 
XIV’. А вь поли (граница), кгді собі, про¬ 

оруть ниви, то ихь имієть прислушати Ак. 
ЗР. І, 21 (1375). 

ҐД’Б-КОЛВЕК'Ь, присл. (йол. §бгіеко1н'іек). 
Де тільки. 

XV. Церквамь всимь кгді-колвекь вь пан- 
ствахь нашихь будучнмь вси села и дер¬ 
жави... которн зь стародавна до оньїхь церк- 
вей належали... умислили єсмо привернути 
Ак. ЗР. І, 57 (1443). 

ҐДЬ-КОЛИ, присл. Коли. 
XIV. А кгді коли служебникь береть води, 

а пань... боронить, а не хочеть видать, тогди 
намь маєть заплатить вину 15 Аж. ЗР. І, 
6 (1347). 
ГЕЕННА, рж. Див. Геенна. 
XVIII. (Пекло) зовет ся кгеєнна, то єст 

оген пекельний 'Пам. укр. м. IV, 27. (Сок. 
Рк.). 

ҐЕЗЬ, рм. (пол. §іег). Велика муха кусюча; 
коли вона кусає худобу, то худоба дрочиться 
(оевігш Ьотів) їедзь. 

XVII. їезь -скоктаніє СинонА сл.-р. 519. 
ҐЕЛЕТКА, рж. Здрібн. від «келихь». 
XVI. Стамна, кгелетка, збань Зиз.' Лекс. 

106. 
ҐЕМУЛЯ, рж. Галера. 
XVIII. 1669... Білогородская Орда, Юрія 

Хмелницкаго поймавши отосдади вь Цари- 
городь, которого посажено вь ^емулі Літ. 
ЮР. 79 (Кр. літ. оп.). 

ГЕМ-БЯ, рж. (тур. деті—корабель). ?Чет- 
веробоке судно сплавляти збіжжя тощо. 

XVIII. (Майстри) робят окрштн, кораблк 
и ґе.чюи Клим. Вірші, 189. 

ГЕОГРАФІЯ, рж. (гр. уєюурюріа).! Опис 
землі, землтис. 

XVII. В" книзі 3: ґеоґрафїи Гад. М. Пр. 183. 
ГЕОМЕТРА, рм. (уєм}Аєт:р7іс). Землемір, той 

що вміє міряти землю. 
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XVII. Повідають Геомагрове, которьщ свють 
мйрдть, же пекло єднаную маєть додготу, 
широту и глубин?/ Гал. Кд. Раз. 363. 
ГЕОМЕТРІЯ, рж. (гр. і£со)іетріа). Наука 

міряти землю (в стародавности). 
XVII. Геометрія—землемірів Синон. сл .-р.19. 
ҐЕРЕЗ'БЯ, рж. Див. Герезія. 
XVII. То єсть ґерезід несторїан’скад от 

церкви хрстїанскои вмюіАтад Гал. М. Пр. 
112. 
ҐЕРМАЧОКЬ, рм. (Здрібн. від тур. апщак). 

Рід зверхньої чоловічої одежі. 
XVII. Муравскимь кгермачкомь ся покрн- 

вають Ак. ЮЗР. II, 242 (И. Виш.). 
ҐЕРМЕКЬ, рм. (уг. йуеппек). Той то но¬ 

сив за лицарем оружжя, зброю—джура. 
XVI. Сам єє бивад (маджонку)(и кгермкови 

своєму бити еє* казал Арх. ЮЗР" VIII, III, 
47 (1563). 

ГЕРНАЛЬ, рж. (гол. §аіпаа1). Зоол. Сгап- 
£оп уп1§агІ8.|і 

XVIII. Били... на корабляхь и тамь купиль 
дві дернали за 2 р. 50 к. Дн. Хан. 318. 

ГЕРОДА, рж. Див. Герада. 
XVIII. До дероди принадлежить все то, что 

к’ жененому одіянію принадлежить, да кромі 
того гуси, кури и протчіє живности Стат. 
192. 

ГЗИГРЕНЕТОВЬІЙ, прикм. Див. Грезетдвьій. 
XVIII. Еафтань мужескій матеріялній ґзи- 

гренетовій зеленій Бьіт. млр. обст. 356. 
ГИГАНТЬ, ГІГАНТЬ, рм. (гр. у(уас). Веле¬ 

тень. $ „•* 
XVII. Неподань: ґ/гант’, велета, ол’брьш, 

дужій а* великій члк’ Бер. Лекс. 60.—Ги- 
їанть—исподинь [Синон. сд.-р. 19,—Марма- 
рика... класи тань великій вндает, жєса 
до палцевь їиґантовь прировнАТИ могуть 
Рад. Ог. 201. — Биль теж учнем’ єго Нев- 
родь Гиґанть Літ. Рук. 8-6. 

ГИЛОВЬІЙ, прикм. Що : хоруе ' на Чилц 
(Негпіа).5‘ , т ~~ 

XVIII. Аіцеїкто] ґидовий... єсть, то взять 
(біб) столкти з медомь преснимь медко сме- 
шать на дще истирМлр. дом. діч. 58. 

ҐИНДЕҐАі ржД(7). 
XVII. 8 літера показать в’ шии 2 жили 

в тил» голови над раменами, зовйииса по- 
даорскі? диндеди, албо к^тпии названнїи 
Кр. п. 306-6. ц 

ҐИСАРЧИКЬ, рм. Учень «їисара». 
XVII. Матвіа Кгисарчика вь друкарня зед- 

иазшемо детнар ляти літер Арх. ЮЗР. І, XI, 
344 (1614). 

ГИСАРЬ, рм. Див. Гисарь. 

XVIII. Яко писадас іннм ремесникам хвала: 
так тнмже предреченньшь пищет са похвала... 
гафарямь... ґисарам... ґонтарам Клим. Вірші, 
122. 

ПГАНТЬ, рм. Див. Ґиґангь. 
ҐЛАСКАТИ, де. Див. Гласкати. 
XVII. Словеса праві премудрихь. не по- 

винньї ґласкати и увеседАТи, але колоти Рад. 
Він. 18— КазнодйА албо • проповідникь... 
не повинень маКкнх виборньїхь и ласкавих 
сдовесь, коториє би тьшко^ши ґласкали и уве- 
сєлали уживати Д). 

ГЛЕЙ, рм. Клей, глшкий сік, що тече з дерев, 
коли вони хорі. 

XVIII. (Глей вишневий кто поутру ясть... 
побуждаєть к ядению Млр. дом. діч. 55. 

ГЛЕЙСТА, рж. Див. Ґпийта. 
XVIII. Взять оливи... ґлеисти весма мілко 

тертой... усмажить нерве оливу з клейтою 
густо Млр. дом. діч. 40. 

ГЛЕЙТОВАТИ, де. (йол. (ДеДотсас). Охоро¬ 
няти, забезпечувати. 

■ XVI. Кглейтуємь симь нащимь листомь оть 
моди, кгвалту и всякого насильства Ак. ЮЗР. 
II, 142Д1540). 

ГЛЕЙТОВНЬІЙ, прикм. (пол. ^ІеДоиту). 
від «ілейть». 

XVI. Даємь вамь сесь листь нашь кглейтов- 
ннй, за которьімь аби єсте сміле а беспечне 
на листь старости Черкасского (вертались)... 
не вистерегаючися казки за тоть таковьй 
виступь свой Ак. ЮЗР. II, 141 — 142 
(1540). 
ГПЕЙТЬ, рм. (з ст. нім. (ііеіі). Свідоцтво 

на. вільний переїзд або побут, лист безпеч- 
ностгі. £ 

XVI. Ти... можещь самь тому добрі зро¬ 
зуміти, ижь намь... кгдейтовь нашихь не го- 
дитея ломати Ак. ЗР. II, 144 (1522).—Ти... 
имінья вь панстві нашемь подь нами маєщь, 
и жадная потреба тобі не вказуєть кглейту^на- 
шого ГЬ. 342 (1537).—За упевненемь и кглей- 
томь єго кродевскоє милости... до панства 
єго кродевскоє млети приєхал Ж. Курс. І, 232 
(1583). 

XVII. А до єго Кор. м. пана... о привилей 
и кглейть стараючисе, отьєхадь Гол. П. М. 
І, 564 (Вьт. Кн. Вол. 1637).—Той члвкь... 
пришоль уфаючи §дейту ншому Крон. Воб. 
211.—бму дали кглейть доброволне до Риму 
прііхати Рук. Хрон. 143. 

XVIII. бели обжалованній до году и 
щесть недедь длейтомь виведетея, то все 
забранноє от кого-нибудь, ему цополнит би 
Стат. 65. 
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ҐПИЙТА, рж. (пол. ?1е]іа). Спеціально об¬ 
роблене оливо у порошку. 

•XVII. Прошка (до фарб друкарських)... рож- 
ннє яко то: бурштинь, мідія и кгдийта Чери. 

■тіш. 574 (1679). 
ҐЛІОБУСЬ, рм. (лат. ДоЬш). Куля, що дає 

образ землі. 
XVIII. Сестра п. судіина дала мні дліобуси 

меншіе Дн. Марк. III, 40. 
• Дмо.Тліобь. 

ҐЛІОЗОВАТИ, де. (ст. пол. фтжлб). Вискря- 
бувати, вигладжувати, затирати (з письма). 

XVII. Же би южь намній в немь (реєстрі) 
не поправовати и некгліозовати Стат. Полоцк. 
Бр. 11. 

ҐЛІОТЬ, рм. (ст. пол. §1оі, знім. Сеіоіе). 
Залізо січене, щоб набивати рушницю, сіканка. 

XVIII. Ханского забито сестренца кгдіо- 
томь жедізннмь Літ. Черн. 86. 

ҐЛОВНЬІЙ, пртм. (пол. діотау). Головний. 
XVI. Ризи 1 одамашки жолтое, на нихії 

окладна злотоглавовая кгловиая Арх. ЮЗР. 
І, І, 866 (1593). 

Див. Головний. 
ҐЛОЗА, ҐЛОССА, рж. (гр. ■Д.йааа). 

Рядок. 
XVII. В Сакьсоні артикулу 114 описаном 

в розі вторуй Ак. Подт. Гор. Ур. 1,90 (1667). 
—Таким Аргументом... Рабйн Ханти... в’ґлоссі 
фадму 71: дишкург/ючи, але єго той Аргумент1 
и штдем’ в’ нгавеч обернул Іяковь Гал. М. Пр. 
319-6. 

Див. Глосса. 
ҐЛУБЬ , рм. (пол. дІцЬ). Пень деяких рослин, 

як капусти, салати. 
XVII. Потим’ знайшли великій ґдг/бь ка¬ 

натний, на которомь єго завгасили Гал. М. 
Пр. 365. 

ґлупьій, присл. (пол. §1иру). Див. Глульїй. 
XVII. Іосифь... водень биль от меча злихь 

и рупихь людий Крон. Боб. 210-6. 
глянсь, глянць урм. (нім.Шапг). Полиск, 

блиск; краса; чистість, нтокаляність. 
XVI. Прото (кнжа мдеть) теж цвіту и 

кглАнсу віри прародителнои своєи чоужими 
п’стротинами не помазал Отп. кл. Остр. 
И. П. (стдр.) 32. 

XVII. Тут ясност и ґлднць чистоти смараґ- 
довои Рад. От. 185. 
ЦҐМАХЬ, рм. (нім. СетасЬ). Покій, кімната, 
горниця; велика будівля. 

XVI. (Римлянин) беспечне вь екдяпомь, 
а всімь презрочистомь кгааху мішкаль Хр. 
Фил. Апокр. 1332. 

XVII. По смерти не сь христіанн, але зь 

Содомляньї вь одной обители и кгмаху ся знай¬ 
деній Ак. ЮЗР. II, 219 (И. Виш.).—Ухвалили 
пану Александрови Проконовичови кдючи 
отдати... до кшаховь братскихь Арх. ЮЗР. 
І, XI, 149 (1644)—В’ рам знайді/єтьсд сгамь 
ґмахов великих и знаменитих Гал. М. Пр. 
65-6.—Ижби... и нас самих цриняв хс гь в 
пресвітлий свои кгмахи... нбеннє 6в. Рещ. 
6-6.—На тих Дмахахь збьрои и иншіи речи... 
ховано Крон. Боб. 113. 

XVIII. Смутніє ґмахи и дяменти, цреч 
уступіте, а Христа воскресшаго йз мертвих 
миле приміте Укр.-Р. Арх. IX,"78.—Ґмахи. 
пекелнія вереи вічньш крущатея, врата мід¬ 
ная ужя желізная- ломятея іЬ. X, 249.—Всі 
діаводи утекли в глубокиє ґмахи Вірші Різдв. 
133. м 

ҐМАШОКЬ, рм. Здрібн. від іімахй». 
XVII. В том же кгмашку ієвангелійДавнои 

едиціи нашои дефектовьгх щтукь—3. Арх. 
ЮЗР. І, XI, 183 (1656). 

ҐМИНОКЬ, рм. Здрібн. від «імтт. 
XVIII. До зобранного^народу вь ведикомь 

кгминку передь ратущомьстоячого, ввіходили... 
панове внеланнне оть... пана Гетмана Літ. 
Вел. III, 549. 

ҐМИНЬ, рм. (пол. дішп, нім. Петеійе). 
Загал людей, иарід\ поспільство. 

XVII. Мнозтву (бдгочетивих) и кмину... 
которому хс єст головою Діад, о пр. вірі. 
324-6.—(Чудо) о наснченю так великого кгмину 
людий 6в. Реш. 101-6.—Знйщедся ввес цминь 
и радннє пнове Крон. Боб. 199. 

XVIII. Шачь и наріканд якобн вшиткого 
ґмину людїй обоєй плоти Пам. укр. м. IV, 
239 (Присл. Рк). 

, ҐМЬІРАТИ, де. Див. Гмирати. 
XVI. Бьіхмо... своими... человіческнми умн- 

щленми о недостигяепомь существі не ґмьі- 
ради 0 єд. вірі, 715.—Вмдите ижь не пот- 
треба зь розумами внлетати, але такь вірити, 
яко написано, а вшп’ше себе и надь писмо не 
кгмнрати Ист. о Разб. Фдор. соб. 451. 

XVII. Для того, же ся мішаєте и кгмирете 
в ненадежннхь справахь Гол. П. М. II, 89 
(М. С. 1634).—Арх. ЮЗР. І, XI, 109 (1634). 

ҐМЬНТЬ, рм. Див. Ґминь. 
XVII. Федора...препрошовалаєєприкгмін- 

ту людей сюдь околичних Акт. Старод. кн.79. 
ҐМЬНЬ, рм. Див. Ґмикь. 
XVII. Жадень рицерь кгдн с пдяцу зьєдет, 

по розеханю ся кміну, вьійграти корони 
юж неможет Лік. на осп. ум. 28. —Апстоли... 
збунтовали на него ввес ґмінь людий Жит. 

| Св. 473,—Цноти твоя... в сену світу явна, 
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а в’ кліше православних велмце похволнн 
Ткт. 16 (Митура, 1618).—Іс... до вірсн* собта 
приЕвль людій и особливе з посполитого кгмгапу 
простих и щкрнхь бв. Вил. 122-6. 

XVIII. От превеликого кгаіну охотни- 
ковь и слуг воених... замокь зо всіх кро- 
іевскихь спрятовь и оздобі будеть обнажень 
Вед. Сказ. 139. 

ҐНИПЬ, рм. (под. §иур, сер. гор. нім. 
§пірре). Ніж шевський. 

XVIII. (Швець) почнет своє веякоє на¬ 
тане роскладати яко то копила... ґншш, 
дратви Клим. Вірші, 103.—Треба... мюстце 
зранене ґнипомь розрізати Укр; Госп. Пор. 69. 

ҐНОТЬ, рм. (нім. Кноіен). Кручені нитки, 
що горять в свічці, в лямпі, в каганці. 

XVII. За кгнотьі до свічі дадем грош. 
пуддевята Арх. ЮЗР. І, XI, 346 (1616). 

XVIII. Дано на §ноти 3 к. Дн. Хан. 121.—- 
Бабі, что смотала моточки бавелняніє и ссукала 
на §ноти трикирннх свічі... дад ЗО к. Ризн. 
Соф. Кн. 128-6. 

годло, рн. (под. зосіїо). Гасло, пароль, 
умовлений"'знак або слово. 
ХУІЦПани... зоставивши... в опьім дому... 

Рожковского слугу и зрайцу уже на то (вбив¬ 
ство) приготованого, давши му до оноє роботи 
кгодло, до гумна... одешда Арх. ЮЗР. III, 
VIII/499 (1604). 

ҐОДЬІ, рм. (под. добу). Бенкет, баль, 
учта. 

XVII. Фока... дочку... давали за Приска 
и §одн веседнне єй справоваль Крон. Боб. 
335-6. 

ҐОЗИРІг, рм. Див. Гузьіревье. 
XVIII. Іозири жита ярого варити Млр. дом. 

ліч. 22. 
ГОЙ, рм. (гебр. §оіт—чужоземні, вороги). 

Кождий, хто не юдей. 
XVII. Ваши жиди наших хретїан ґоами, 

то єст поганами називают’ Гад. М. Пр. 376-6.— 
А дозі то ти мовис, ґою, такого Интерм. 80. 

ҐОЛДОВАТИ, де. Див. Гопдовати. 
XIV. Хочемь кгоддоват королев и єго 

кородици и єго дітем ЮРГр. № 23 (1388). 
ҐОЛДЬ, рм. Див. Голдь. 
XVII. Кгданщане... ві кголдь стародавньїй 

знову поступили Сб. літ. 76 (Кіев. літ.). 
ГбЛЕВЬІЙ, ҐОЛІОВЬІЙ, прикм. від «Іоль». 
XVIII. Ризі пара блакитних §оліових РКПЛ 

ЗО.—Кунтуші ролевій жодтій легкій, докоть 
девять Арх. Люб. 13 (1745). — Ризн §оде- 
вієАрх. ЮЗР. І, II, 21(1759). Див. Голевий. 

ҐОЛЕГА, рм. Див. Колега. 
XVII. Пред нами и судом нашим городо¬ 

вим Полтавским... войтом зо всіми єго кгояе- 
кгами Ак. Полт. Гор. Ур. 1,152 (1669). 

ҐОЛЬ, рм. і оіс. Рід хінської шовкової 
тканини. 

XVIII. Ризі пара зеленого долю с камями 
блакитно-квітчастими РКПЛ. ЗО,—Лиштва ма- 
теріадная £оді красяой з квітомі зеленимь 
Ризн. Соф. кн. 30-6. Див. І. Голь. 

ҐОНТА, рж. (пол. доиіа). Див. Ґонть. 
XVI. А побой кгонтн округльїй, які ві Ми- 

ляновской дворной князя Курпского церкви, 
жеби бнді вроблені Арх/ЮЗР. І, І, 79 
(1577). 

XVIII. (Гонтарі) внробляют... ґонту церкви 
побивати Клим. Вірші. 182.—Данило посту- 
пидся... поставити єй Марші хату к покрити 
£онтою Кн. Міск. Полт. 226-6 (1727).—■ 
Церковь... покривать §онтою и покожушить 
всю безі остатка Арх. Сул. 251 (1766).—Світ¬ 

лиці три... подь одну кровлю, типами по¬ 
биванії Бьіт. Млр. обст. 338. 

ҐОНТАРЬ, рм. (под. §опіагг). Ремісник, що 
.робить іонту, іонтар 

XVIII. 0 ґонтаряхі, що кгоити робяті 
Клим. Вірші. 182. 
ГОНТОВЬІЙ, прикм. від чітта, ґшгоа». 
XVI. Узяли... гвоздіє кгонтовоє у фаскахь 

Арх. ЮЗР. III. І, 25 (1590).—Латпоє и кгон¬ 
товоє гвоздя побрано ІЬ. І» VI, 161 (1597). 

XVII. біце за 4 фаски гвуздя кгонтового 
дадем злотих десят Арх. ЮЗР. І, XI, 347 
(1617). 
ГОНТЬ, рм. (пол. цопі). Дощечки., щоб 

крити дах. 
XVI. Видно било на кровле драници зод- 

раньї, тогьдьі они тую диру кгонтами (забили) 
Ж. Курб. І, 96—97 (1578).—Будоване вь томі 
дворе: домі великий, кгонтами побитий Арх. 
ЮЗР. VI, І, 204 (1590).—Хотечи, сі повин¬ 
ності! моєє, церковь... приоздобити... ноедаломь 
дей биді кодкодесять подводі зі деревом: 
кроквей, даті, кгонтові и иноє материн ІЬ. 
І, І, 300 (1591). 

XVII. Діцадца: Таблмца, дощка, дощечка, 
ґонть Бер. Лекс. 39—Ліскова жона... ножі 
мні... дала, кгонту які би моглі зорвати 
Прот. Полт. С. І, 211-6 (1699). 
ГОНЧИЙ, прикм. Див. Гончий 2. 
XVIII. Осмій (рондзикь) кгончій, старій Літ. 

Вед. IV, 116 (Реєстрі Пал. 1704).—Цена соба- 
камь за пса брехуна 3 копи, за "ончого 3 рублі 
Стат. 76. 

ҐОСЛОДАРНЬІЙ , прикм.Див. Гоеподарньїй 2. 
XVII. Члкі ніякис бивь кгошодарннй бв 

Реш. 118. 
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ҐОСПОДАРСКЬІЙ, прикм. Див. Господар 
скьій 2. 

XVII. Пси ідят од удомков... которьш 
падают од столу кгосподарского 6в. Реш. 
108. 

ГОСПОДАРСТВО, рн. (пол. §о8робаг8І№о). 
Див. Господарство 2. 

XVII. Час немалий баба промешковала, 
кгоеподарства доглядаючи Ак. Полт. Гор. 
Ур. 1,12 (1664). 
ҐОСПОДАРЬ,-РЬ, рм. (пол. дозробагг). Див. 

Господарі. 
XVII. П. Матиащт, яко шпиталннй кгоспо- 

дарь, оддовиділь ведостатокь шпиталньїй Арх. 
ЮЗР. І, XI, 150 (1644).—Кгослодарь послав 
его (сина) на кгрр’та своя пасти свині 6в. 
Реш. 7-6.—Самарянинь... два сребники... дав 
оному кгосподареві іЬ. 12— Кгосподар мой 
Гаврило Кн. Міск. Полт. 33 (1693). 

XVIII. Котрой згубі ґди Господар,... якая 
причина питав, то я... як юриста отповідав 
Укр.-Р. Арх. IX, 70.—Чрезь человйка Госпо¬ 
дарю, которнй насадивь вїноградь виражаєте* 
Бгь отць цмого свита Науки парох. 62. 

ГОСПОДИНЯ, рж. (пол. §озро(1упі). Ди. 
Господиня 1. 

XVII. Оосподиня моя пожиткуєт Ак. Полт. 
Гор. Ур. 1,121 (1667). 

ГОТОВАЛНЯ, рж. (пол. ^оіошіпіа). На¬ 
криття на туалет; взагалі накриття. 

XVII. Воздушокь на келех оетковнй здо- 
гомь роблений, кготовадня чорньш гпитемь 
шита, хустька Московская Сб. стат. II, 
90 (1617). 
ГОТСКЬІЙ, прикм. Див. Готскьій. 

['( XVII. Янь Еазимер з ласки Вожоє король 
польский... шведский кготский дедичьньїй ко¬ 
роль Арх. ЮЗР. III, IV, 464 (1650).—Нарсесь 
г стань Ґроткій... звіт*жиль Тотмлю кролю 
їотского Гал. Ед. Раз. 328. 

ҐОТТЬ, ҐОТЬ, рм. Див. Готьі. 
XVII. За часу першихь кготов Жит. Св. 

378-6,—Села... в Далмацїи по збуреню еро- 
гихь Гонові... попродадь. ІЬ. 435-6. 

ГРА, рж. (пол. кіа?). 
XVII. Иовьфимови Скойтинови правую руку 

вибили, кость до кгру оттяди Арх. ЮЗР. 
III. IV, 465 (1650). 

ГРАБАРЬ, рж. Див. Грабарь. 
ХУЧ. Ремесленики всякого ремесла мають 

бити на одной водьной волоці ставлени оть 
ревизора... то єсть... бондарьі, риболове, кгра- 
бари Ак. ЗР. III, 88 (1557-1558). ' > 

ГРАБ Я, рм. Див. Грабя. 
XVII. Георгий... учинений на остатокь ками- 

Гранат а 

томі, або ґрабем то єсть яко би обецяьм паном 
при цесару Жив. Св. 139. 

ГРАДУЛЕЦЬ, рм. Див. Ґроґулець (?). 
XVIII. Ездили в поле зт§радулцами и цозно 

повернулис Дн. Марк. ГС, 88. 
ҐРАДУСЬ, рм. (пол. йшіиз). Ступень на 

сходах. . ■ і * 
XVII. Що значат^Градуси у гарного Лііда- 

лища? Рук. Црк. 4. 
ҐРАДЬІНАПОЛЬ, рм. (фр. дгоз бе Харіез). 

Шовкова тканина., и(0 вироблялася у Неаполі. 
XVIII. Срадннаподю 30 аршинь Арх. Люб. 

22 (1764). 
ҐРАДЬЛЕЦв, рм. Здрібн. від «іраділь». 

Дишель у плуга, граділь. 
XVIII. Писалемь до(стар. крис. о присидці 

Граділця Дн. Марк. III, 124. 
ҐРАЗЕТОВЬІЙ, прикм. Див. Грезетовий. 
XVIII. Гафтована §разетова запаска Він. 

реєстрь, 46. 
ҐРАЙЦАРЬ, рм. (нім. Кгеигег). Монета 

в Австрії 1/іоо Щдш. \ - і 
XVIII. От всюкаго ягнюти|запдатить' кметь 

4 Грайцари Урб. 57. 
ГРАМАТИКА, ГРАММАТИКА, рж. 1. Див. 

Граматика 1. 
XVI. Сдовен’скій язнкь... безь поган- 

скихь хитростей и руководствь се же єсть 
кграматикь, риторикь... кь богу приводить 
Ак. ЮЗР. II, 210 (И. Виш.). 

XVII. Дали єго (Алексея^учитися . Грамати¬ 
ки Жит. Св. 63-6. 

2. Див. Граматика 2. 
ХУЛІ. Вьідатокьнаинтредикгатора... 40 кгра¬ 

матикь по грошей 4; за нихь’злотьіхь 5.|Арх. 
ЮЗР. І, XI, 76 (1611).—Кграмматик кгрецких 
звязаньтх семь ІЬ. І, XII, 8 (1619). 

■ 3. Книга на перше навчання. 
XVIII. Шевцю... учнев своих дюдзкостинау¬ 

чають і особливе розной теж своєй політики: 
из’ книги з разницн щевской честной Грамма- 
тики Клим. Вірші, 103. 

ГРАМАТИЧНА,'* рм. Див. Граматична. 
XVII. П. Ялинскій... вь Новгородку вн- 

друковаль три тисячні книжечок, то єсть 
кграматички часловці Черн. Тип. 576 
(1689). 

ГРАМОТНА, рж. Здрібн. Книжка, що по 
ній вчили дітей читати й писати. 

XVIII. Тоть^Каріонь... привездь... вели¬ 
кій аркушовій 'букварь. албо кграмотку для 
ученія дітей потребную Літ. Вед. III, 417. 
ГРАНАТА, рж. (нім. Огапаїе). Знаряддя 

начинене порохом, що щм стріляють з гар¬ 
мат. ! 
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XVII. Трубецкій... облегши Гуляницкого 
в Конотопі... держала в облеженю... под- 
копами и кгранатами великими промислі чи¬ 
нячи Літ. Сам. 56 (1659).—Великіе §ранати 
в городи пускали (козаки) ІЬ. 185 (1695). - 

XVIII. По спаленю чрезн уранату города, 
-самь коменданти в замку... зашпунтовалея 
Бел. Сказ. 243. 
ҐРАНАТОВЬІЙ, прикм. Кольору овоча Рппіса 

§гапаіит, темносиній, індиговий. 
XVI. В той же скрьіни бьіло полкопеняче 

кгранатовое купами подшитое Ж. Курб. II, 
218 (1590).—Жупани канавацовий. дедея кгра- 
натовая Арх. ЮЗР. І, VI, 136 (1597). 

XVIII. Кгранатовьій суконньїй жупани ста¬ 
рій Вьгг. Млр. обст. 346.—Послалеми сукна 
гранатового Дн. Марк. III, 172. — Омофори 
ереброзлатоглавій гранатовій Реєстри Ризи. 
Соф. З-б. — Кафтагін... китайки дранатовой 
Прот. Полт. С. IV, 199-6 (1757). 

ҐРАНАТЬ, рм. Мінер. 8е1ех дгапаіиз. Про¬ 
зорий камінь темно-червоний на колір; вжи- 
тть на жіночі прикраси. 

XVII. (Ви) Индії знайдртсА камень барзо 
дорогій, которого инньш називають Гранатом 
Рад. Ог. 396. 

ГРАНДУ КЬ, рм. (фр. дгаиійис). Титул 
■деяких державців західньо - європейських; 
тяжа. 

XVII. Рудольен цісарь... султана Иосхиіо 
послали до кграндука, то єсть до кнежате 
Бролентийского Кул. Мат. І, 164 (1624). 

ГРАНИТИ, де. Відбивати рівні площини на 
шмінях. 

XVIII. Воейковн... сказиваль, что кграняти 
алмази трипеліономн, да козловими молокомь 
Дн. Марк. II, 106. 
ГРАНИЧНЬІЙ, прикм.—листь. Див. Гранич¬ 

ний листь. 
XVII. Склепи... в которих... позамурова- 

ние били справи, яко то: привилеє од коро¬ 
лев... листи кграничнньїе Арх. ЮЗР. III, 
IV. 58 (1649). 
ҐРАНОТЬ, рм. Див. Граната. 
XVII. Не треба било добивати стрільбою 

адови и Граноту, пороху; от млтвьі... роз- 
' шпалисд стіни граду Ветх. Сказ. 29. 

ҐРАНЬТУРОВЬІЙ, прикм. Зроблений з тш- 
шт §ю8 4е Тоиіз (фр.). 

XVIII. Кунтушь драііітуровий зеленій Арх. 
Люб. 12 (1745).—Короткоє дранітурове попе- 
мте (плате) Він. реєстри 46. 

Див. Ґредитурь. 

ҐРАСОВАТИ, ГРАССОВАТИ, де. (пол. §га- 
шас). Рабувати, плюндрувати. 

XVII. И теперь дїавольї на свиті межи 
людмм ґрасс«/іоть Гал. М. Пр. 190-6,—Войска 
Шведскіє... чатами коло Видні драс’совалн 
Літ. Сам. 205. 

XVIII. (Орда) и по за Вислою з своими 
чамбулами могла би кграсовати и корону опу- 
стошивати Вел. Сказ. 67.-153. 

ГРАТА, рж. (пол. кгаіа). Пруття залізне 
або дерев’яне вдовж і впоперек тре.пожене; 
балюстрада. 

XVII. Лев...ся з кграт внламал Жив.' 
Св. 44. — Ростягнено ЛаврентїА стго на 
ґраті Жиг. Св. 601-6.—Олтар соділайте дла 
офіри... в нем же Грата міДаниа на кшталти 
ейти Літ. Рук. 36. ; 

XVIII. (Люде) през Грати з окень слухали 
науки Пам. укр. м. III, 152 (Літм. Рк.).— 
Окошко... желізною рратою перегорожено Арх. 
ЮЗР. 1, II, 364 (1766). 

Див. Грата. 
ГРАТИ, де. Моргати. 
XVIII. Родитель на око лівоє заболіли, 

котороє начало кграти Дн. Марк. І, 218. 
ГРАФІЯ, рж. (від гр. ура<рє[у). Знаряддя 

до писання. 
XVI. Тог/ю свою архи синагогоу згоди, не 

на таблицях ердць плотаннх, котораа би 
модній сталистою Графюєю на камсни дїа- 

мен’товом вик’шталтованА в’ ердца вгьрньк 
виноиласА, але на піском/ Пам. укр. м. V, 
214 (кл. Остр. 1599). 

XVII. Перо до писанія—трость, писерн, Гра¬ 
фія Синон. сл.-р. 60. Див. Графія. 
ҐРЕБЕТОВЬІИ, прикм. Див. Хребетовьій. 
XVII. Футра лисого кгребетового бламь 

Арх. ЮЗР. III, IV, 67 (1649). 
ҐРЕДИТУРЬ, рм. (фр. £го8 (Іс Тоїш). 

Шовкова тканина, що походить з Тур у 
Франції. 

XVIII. Подризникп дредитуру... в которого 
в подольи квіти шитіє Ризи. Соф- Кн. 58-6. 

Див. Гредитурь. 
ГРЕЗЕТА, рж. (фр. дгізеііе). Тоненьт про¬ 

ста тканина. 
XVIII. Орезетн алой на юпку Арх. Люб. 23 

(1764). 
ҐРЕЗЕТНЬІЙ, ҐРЕЗЕТОВЬІЙ, трикм. від 

«ірезета». 
XVIII. Стіхаровь пара блакитних грезето¬ 

вих с камями РКПЛ. .37. — Юпка білая дре- 
зетная Арх. Люб. 22 (1764). • і 
ҐРЕЙҐОРКАРНОГЬ, рм. (?). 
XVIII. Сакоси... с матерій назнваємой дрей- 

дорнкарнотн Ризн. Соф. Кн. 29. 
ҐРЕИҐОРЬ, рм. Рід тканини. 
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XVIII. С матерій среброглавной с разним'Ь 
шелковвмь квітбм назнваємою Орейдор Ризн. 
Соф. Кн. 13-6. 
ГРЕЙЦАРЬ, ҐРЕЙЦЕРЬ, ум. (ст. пол. 

дгаугег, нім. Кгеіяег). 1. Сапка, щоб чистити 
доуожки у садку. 

XVIII. Іїїуфлей міднихь—6, дрейцаровь же- 
лізннхь—6 Оп. ст. Млр. II, 314 (1738). 

2. Залізко з коротеньким держальцем, що- 
ним мулярі загладжують глину, вату, тощо. 

XVIII. їреицеров муровщицких—4. Арх. 
§ид. м.; екон. спр. сентябрь (1756). 

ҐРЕКОРУСКЬІЙ, прикм. Грецький і руський. 
XVIII. Чашшнский... гонить... віру н(а)шу 

православную кгрекорускую Вел. Сказ. 
22-23. 

ГРЕКЬ, ум. Див. Ґрекь. 
XVII. Латинскій костелі надто, окром кгре- 

ковь дриложиль «и от енна» Арх. ЮЗР. І, 
VIII, 162 (ирибл. 1602).—Троїш... дал Іван... 
двом кгреком Прот. Полт. С. II, 69 (1680).. 

XVIII. Доирашивани дрекь Петро Полон¬ 
еній ,и Войтепко Дн. Марк. III, 156. 
грецкьій, грецький, пуикм. Див. Греч¬ 

ний. 
XVI. Отче ипатій... свідоцтво тань флореи- 

скои оунім, яко и оупору кгрецкого кладеші, 
повідаючи и оутискоуючи на грекові Отп. 
кл. Остр. И. П. (стдр.) 55. — Розерьванье 
тоє, которое зльїє люди межн костеломь кгрець- 
кимі и Латиньскимь Берест, соб. 185,—-Сім¬ 
десят викладачеві, которьіє Птоломею царю 
викладали Библию зь єврейского язика на 
кгрецьккй Катех. 25. 

XVII. Много иньїх (отць) працуючих... 
в кгрецком язику Диал. о пр. вірі, 315-6,— 
Жадная намі віра не подобалася тьшко ґрец- 
кая Жит. Св. 528-6.—Воленсь цесарі Їрецкїй 
Гал. М. Пр. 173. — Из нашои віри ґрецкои 
той члвкь єст Ветх. Сказ. 37. 

XVIII. Орецкій патріярхь далече стоял от 
гробу Путн. Іер. 18-6. 
По ґрецкій, по ґрецку. Див. По грецну. 
XVII. Бшо написано по жидовску, по 

кгрецку 6в. Реш. 43.—Названо місто оно 
Родосі, то ест рожа по ґрецку Літ. Рук. 
28. 

XVIII. То ся назнвает язиком турецким ак¬ 
риди, а по ґрецкій броніци Пам. укр. м. II, 
69 (Рк. Тссл ). 
ҐРЕЧЕСКЬІЙ, прикм. Див. Гречесний. 
XVII. Вино... ґреческое Тр. П. М. 237. 
XVIII. Ореческіє митри з римскйми аби по- 

ровпани били Вел. Сказ. 217. 
ҐРЕЧИ, пуисл. (пол. дх2?сгу). Вдало. 

XVI. Тиє вси которие... Трндентьскимь- 
канономі не верши... за проклятьіхь (пове- 
даешь) якобнемо осудили—приемотрьіся, если 
єсть (кгречьі)? Антир. 759.—Вь латинскомь 
язику якося то кгречи римуеть Хр. Фил. 
Апокр. 1426. 
ГРЕЧИНЬ, ум. Див. Гречинь. 
XVII Напрод Кгречині далем червоний, 

золотий Арх. ЮЗР. І, XI, 346 (1616).—Ниже 
родомь єсть Москвмтинь, но ґречинь Тр. 
П. М. 823. 

XVIII. Я... оставиль... своего человіка... 
на фебру [якь сказоваль Николай лікарі 
кгречині! захорувавшого Дн. Марк. І, 140. 
ГРЕЧНИЙ, 'прикм. (пол. дг2 С2иу). Доброї 

вдачі; чемний, вихований; пристойний. 
XVIII. Правда ґречний естемь и хороший 

Клим. Вірші, 36.—Поидемо дівчинойко на 
запорожа где козаченки пр буваюті дречнихі 
панянок! да не видаюті Рук. К. У. № 21 к. 7.— 
Волила-бі умрети, ніжь тебе не міти, бо 
естес дречішй и рьщер безпечній Пер. Укр. 
Лир. 14. 
ҐРИНЖОЛА, уж., ГРИНІОЛЬІ, у. ми. 

Прості великі санки, щоб дрова возити. 
XVII. Комору дручемі подваживши и на 

ґринжола великіе зваливши, опалилі самі 
Арх. Мот. 132 (1688). 

XVIII. Копилчастне сани, воловин ґриніолв 
Арх. Вид. м. (1752).—Сринжола ветхая воло¬ 
вая—8 к. ІЬ. (1780). 

Див. Гринчола. 
ГРИФОВЬ, прикм. Див. Грифові. 
ҐРИФЬ, рм. Див. Грифі. 
XVII. Межи птахами, которие тзноїтж 

должшіє в тщі ниж наперед, не іжте яко 
орелі, ґрифі Літ. Рук. 39. 

ҐРИШПАНОВИЙ, прикм. від. «їуитпсни. 
XVII. Катаніка кармазьшовая с петлицамв 

кгришпановоє масти Арх. ЮЗР. III, IV, 
67 (1649). 
гришпань, рм. (пол. дгузграп, нім. Сгііп- 

зрап). Аегидо сирті, мідянка. 
XVII. Ориш’шшу зась взяти., и ростертя 

Кр. п. 309. 
XVIII. Копито... засипат(ь) дришпаномь 

Млр. дом. ліч. 22—Взять... ґришпану... рос- 
пущеного лоті єдень іЬ. 40.— Тою юшкою 
рану вимивши ґрмшпаномь засадть Укр. 
Госп. Пор. 63. 

ГРОГУЛЕЦЬ, рм. Див. Крогулець. 
XVIII. Цена итахамі мисливими., за рябця 

и дродульця 15 грошей Стат. 75-6. 
ГРОДСКЬІЙ, пуикм. (пол. дгосігкі) від 

Гроді 2. Див. Городовий. 
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XVI. Монтольть Коблинекий оповедал и до- 
броволне до книгь кгродских ТЬШИ СЛОВЬІ со- 
зналь Арх. ЮЗР, VIII, 111,17 (1547).—На вьря- 
де кгродскомь в замшу его королевской мидо- 
сти Луцькомь іЬ. 39 (1560).—Пан Григорей Да- 
шілевич судя Кгродский Луцкий ій. 307(1578). 

XVII. Винись сь книгь кгродскихь воє¬ 
водства Києвскаго Гол. П. М. І, 194 (Вьш. 
Кн. Кієвск. 1613).—Дней килка предь рочками 
кгродскими києвьскнми ІЬ. 269 (Ак. 1624). 
ҐРОДЬ, рм. (йол. §гб(І). 1. Див. Го’родь 2. 
XVIII. Міста столечніе Познань... и кро- 

левскіе кгроди всі иншіе Бел. Сказ. 124. 
2.. Судова шляхетська інституція по мі¬ 

стах давньої Польщі. 
XVIII. Аби... мйстца и урадизсубстанциями 

метрики и кгроди по старожитному при нихь... 
(мешкавдях Сандомиру) зоставали Вел.Сказ.128. 
ҐРОНГИ, ГРОНДЬІ, р. мн. (Ресори?). 
XVIII. Тарадайка, будка на дрондах Арх. 

Вид. м.; оп. дв. Яросл. (1752).—Будок дві... 
една на дронґах нова Арх. Вид. м.; економ, 
діла 67 (1754). 
ҐРОНО, рн. (йол. дгопо). 1. Китиця з ягід 
тограду. 

XVII. їрона виньнне другими а на собі 
везут Карп. Каз. 137.—'Четвертий рази фіґу- 
ровало ха ґроно вмннов Гал. М. Пр. 255.— 
Іс... дав всім пити... од тьіх кгроновь вино¬ 
градник 6в. Реш. 189-6.—бдмнь кяазь Ве- 
нецкій маліоваль столпь високій, по которомь 
ґрона вмннш ку горгб вступають Рад. Він. 
1200. — Люди... урізали... дроно винограду 
Крон. Боб.55.—В’ місто ґронь винних горкость 
бісовскад Пам. укр. м. IV, 210 (Рк. Осл.). 

2. Коло добірного товариства. 
XVII. Трудьная ричи бьіла таки малому 

гкронови людей такую потеньцию затрьімати 
Арх. ЮЗР. III, IV, 589 (1651).—Зобраноє 
кгроно, такт, зь духовного стану, яко и свіц- 
кого Рад. (Марк.) 1. 

XVIII. Зь... світно убраними боярь своихь 
кгрономь вієхаль і самь господарь Вел. 
Сказ. 66. — Трупомь положили непріятели 
нась не малое кгроно чолного войска значного 
Літ. Вел. III, 133. Див. Гроно. 
ГРОТОКЬ, рм. Здрібн. від «(ротг». 
XVI. Долотовь 11, кгротковь 17 Арх. ЮЗР. 

VII, І, 80 (1552). 
ҐРОГЬ, рм. (пол. §гоі з нім. Охаі). Заліт, 

вістря стріли або списа; металеве закінчення 
корогви, 

XVII. Срица: 3 Гротом дарда, ощшгь, 
ощашско, кончгсрь Бер. Лекс. 160—За всіхь 
збавенье рачиль подняти... с княшатем тем- 

ности на гарцу ся поткавши и кгротомт. креста 
нрез сердце разне ну давши Хр. Пасх. 176.— 
Нехай цриложать до тойі раиьі, до того пострілу 
маґнесь,то оньвш’дгнеть з’ тіла кі/лю желкз- 
ную, н ґроть желгазннй от стріли Гал. Кл. 
Раз. 131. 

ҐРОШКОВЬІЙ, прикм. (вол. дгскгкотсу).. 
Див. Грошксвьій. 

XVIII. Канаковь пара... з ланцужкамьі 
золотими дрошковимя Реєстри Ризи. Соф. 7.— 
Ланцужокь дрошковій у сороку червоияшл. 
ціна он ому 108 р. Арх. Люб. 12 (1745). 

ҐРУБЇАНСТВО, ГРУБЯНСТВО, рн. Дщ. 
Г рубїанство. 

XVII. Безчлогечїе: ІІеладзскост, ґрубїая- 
СТВО, ВГОоТЬ, ОК]?/ТНОСТЬ, сроґость суровость 
члогечеи лщзкости Бер. Лекс. 3. 

XVIII. (Донці) чрез Малую Россію йдучи 
многіе ...починнли разоренія, обнди, грабі;- 
телства и побои з якою неполітикою н дру- 
бянствомь дди и в полку Гадацкомь показа- 
лися, теди Тимош... всіхь их розгроми Вел. 
Сказ. 143. 

ҐРУБРИНЬ, рм.- (йол. дгийгіп, нім. СтгоЬ- 
дгіщ). Груба шовкова тканина. 

XVI. Шуба соболья зь бобромь, кгрубри- 
номь чорньїмь критая Ак. ЮЗР. І, 264 (1596). 
ГРУБЯНСТВО, рн. Див. Грубїанство. 
ҐРУЗОЛЬ, рж. (йол. дшгої). Залоза. 
XVIII. По шш понадь горлом ґрузоли суть 

(у коня)*Укр: Госи. ІІор. 60. 
ГРУНДАЛЬ, рж. (пол. дпішіаі). XVII. Де- 

белохудожникь: ґрундал, ремесншь гру¬ 
бого ремесла Бер. Лекс. 33. 

ҐРУНТАРЬ, рм. Копач. 
XVII. Аби кгрунтаровь дозирали а оним 

платили Арх. ЮЗР. І, XI, 438 (1658). 
ҐРУНТИКЬ, рм. Здрібн. Див. Ґрунть. 
XVII. Петрови, жоні и потомству его тим 

друнтиком владіт дат продат... жадного на- 
габаня не поносячи Ак. Полт. Гор. Ур. II, 
45 (1668).—0ще важился Трохим... за тог 
же кгрунтикь прави турбовати Прот. Полт. 
С. II, 9 (1675) —Ижь поль чвертки кгрунтаку 
своєго власного... завюль и продали Акт. 
Старод. Кн. 27. 

ҐРУНТ0ВАТИ, де. (пол. дшніотсас', нім. 
дгйпбен). Закладати, засаджати, фондувати, 
опирати на чім. 

XVI. Добрими обнчайми віру кгрунтовати 
хотять Хр. Фил. Апокр. 1114. 

XVII. Основаю: ґрунті/ю, фундаменти за¬ 
кладаю Бер. Лекс. 199.—А поневажь самь 
толко Колій о немь пшпеть, а еще на свою 
особу кгрунтуєть его, а зверхиости права на 
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другого жадень самь собі написовати и 
привлащати не можеть Копист. Пал. 571 — 
ТІозволклисмо... аби тую греблю... як най- 
способней кгруньтовали Ак. Полт. Гор. Ур. 
III. 8 (1673).—Втулені... тую греблю... своєй 
працею... кгртятовал Прот. Полт.^С. II, 
15 (1675). 

XVIII. Москва козаками, якь мужиками 
фортеци кгрунтовала Звари. Иеточн. І, 1031 
(1710). — (Петро І) начали разореніе и вні- 
вечь оберненій Азові кгрунтовати и поправе- 
вати Літ. Бел. III, 386.—Вь всгахь нашихь 
потрєбахь хрстїане, ґрунтуймо тое има вт> серд- 
цохь нашихь Науки парох. 166. 

ҐРУНТОВАТИСЯ, де. 1. Осаджатись на 
ґрунті. 

XVII. Волно (имь) кгрунтоватись и на жад- 
ние собі пожитки, такь на пашні доброву 
драти и сіножати міти Мат. и зам. 159 (1665). 

2. Засад жатись, фундуватись, опиратись на 
чім. 

XVI. Але котории ся кгрунтуют в сердци 
на господі бозі Катех. 73. 

XVIII. На якомь фундаменті ґрунтрзтсА, 
тій, которіи о коє лмбо слово себть прмкрое... 
ВЬ десятеро И болшіе словеса... ПрОИЗНОСАТЬ 
Сімя Сл. Б. 223-24 (1772). 

ҐРУНТОВНЕ, присл. Глибоко, досконало’ 
твердо, докладно. 

XVI. Аби се тогдн тому забечи могло по¬ 
треба било певне и кгруньтовне ТОТЬ СИНОДІ 
описати Бер. соб. 186. 

XVII. Господственні... ґрунтовне Бер. Лекс. 
ЗО.—Люде... вшелякий порядок способляют 
и споряжают и кгрунтовне становят Арх. 
Ю8Р. І, XI, 320 (1609).—(Ярослави) §рун’- 
товне всю силу Святоиол'кову... поразил 
Жит. Св. 564,—Аристотелес.... назваль дшу 
Ентелехиєю... не пишучи о ней §рунтовне 
Крон. Боб. 177-6.—Володимерь Мономахь опа- 
новаль Києві кгрунтовне Рук. Хрон. 445, 

ҐРУНТОВНЬІЙ, прикм. (йол. утціошту). 
1. Фундаментальний, покладений в ґрунті, 

підтаеотщ твердий, міцний. 
XVI. Если будемь Петра розуміти за ка¬ 

меня кгрунтовний такьже тежь будуть и иньїе 
апостоли Хр. Фші. Апокр. 1360.4 

XVII. Мпогїє замки и м^ста ґрун’товньш... 
осіли Жит. св. 1678 р. 394. 

XVIII. До Камянца міста самими натурал- 
нимь ноложєніємі нгрунтовного Літ. Вел. 
(при.) 18. 

2. Позитивний, твердий, певний, несумиів- 
ний. 

XVI. Комисарн, которіе тами по прошломь 

соймі Варшавскомь для постановенья кгрун- 
товного вь ТОМІ місті король его МИЛОСТІ 
послати бьіль рачиль... дб дому ся вернули 
Ак. ЮЗР. II, 173(1571).—Я... не видечи 
кгрунтовного сведецства на тьгхь бахурчиковь... 
всказаль есми,... аби... присегу учинили Арх. 
ЮЗР. І, І, 267 (1590).—Послове што сь тими 
до митрополитаїходили, сь фурією... безь 
вшелякого кгрунтовного отвіту... до нась 
суть отправлени Хр. Фил. Апокр. 1042. 

XVII. Яеньш ту и кгрунтовнии доводи 
маєм Кн. о Вірі, 96—їди... оу нас єсть віра 
ґрунтовна, моцна и стала 6в. Калл. 442.—• 
Апслове... не міли віри в серцу... кгрунтов- 
ноє 6в. Реш. 85.—Суді... для кгрунтовній- 
шого вивідованя правди допустили Степа¬ 
нові... аби єхаль Прот. Полт. С. І, 192-6 
(1697). 

XVIII. Пань Краковскій... яко звикле зь ве¬ 
ликою увагою такь и теперь для безпеченства 
ґрунтовного річи посполитої... становиско за 
Дніпромь... опатрити... гетманови... корон¬ 
ному поліциль Літ. Вел. IV, 187—188 (Діар, 
Ок.). 

ҐРУНТОВЬІЙ, прикм. від «ґрунти. Зе¬ 
мельний. рільний, земський. 

XVI. 0 кривду кгруптовую, такь же о кривди 
вшедякиє подданнхь своихь, справедливости 
доходити повинень буду Арх. ЮЗР. VI, І, 
266 (1598). 

XVII. В кривдах кгруитовнх коториє би 
от прилеглих суседовь заходили Сб. стат. 
II, 70 (1613). 

XVIII. Помоществованіє... чинено... ведлугь 
оиисей кгрунтовьіхь Сб. літ. (Кр. оп.Млр.) 63. 

ҐРУНТЬ, рм. (нім. Спині). 1. Те, на чім 
щось закладаться, твердий поклад землі, 
ЗбМЛЯ• 

До ґрунту, зь ґрунту, ґрунтовно, до щадку, 
до останку, до решти, зовсім, цілком. 

XVI. Двурь зь маєтностью моєю до кгрунту 
спалено Арх. ЮЗР. І, І, 439 (1594).—Хто... 
твержи дому црковного... штурмуєт, бьєт, 
стрелАбт, а праве з’ кгрорту вьшорочает 
Отп. кл. Остр. И. П. (стдр.) 55. 

XVII. Балвохвальство, з кгрорту скоре¬ 
няючи Бер. Вірші, 79,—(Христос) непріазни 
и свари всі з ґррту згладили Панеґ. 14.— 
Геретнки... ещенника з’ цркви виводок 
и азмкь ему з’ ґррту вирізали Гал. Н. н. 62,— 
Мури всі обалилися з §рунту около Іерьіхону 
Крон. Боб. 62-6.—Ізраилтяне... місто Гава- 
онь до йруньту... збурили ІЬ. 70.—Казикер- 
меаь розвалили войска до ґрунту Літ. Сам. 
186. 
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XVIII. Поляки... положили, аби, знести до 
кгрунту зьнами Хвастовь Літ. Вел. III, 132.— 
Синопь зь кгрунту знесли іЬ. IV, 4 (їїов. 1728). 

2. Підстава. 
XVII. Там... перьщій на будоване того, 

о которомь мовлю міьста ґррть засадмль 
Карп. Каз. ІБ. — (Огонь) пожреть землю и 
па еи, попалить кгрртьі горь 0 обр. 140. 

3. Істота, підстава, головна річ. 
XVI. Бо то єсть кгрунть твоєго всего до¬ 

воду Отп. И. П. кл. Остр. 1053.—Але хотя бм 
добре досконалая певность того позволеня 
била тогди што на томь? Меншая то—цере¬ 
моніє противь самому кгрунтови віри Хр. 
Фид. Апокр. 1166. 

XVIII. То ґрунть, то ость найпершая наша 
потреба: да би неба доступити Сімя Сл. Б. 
17 (1772). 

4. Територія, місце, власність, земля. 
XIV. Кгрунтовь оромихь и сеножатннхь... 

заживати мають(мешканці)Лит. евр.1,27(1389). 
XVI. Волни... вь томь кгрунті... люди са¬ 

дити Ак. ЮЗР. І, 153 (1560).—На гетой сто- 
роне кгрунти, то все Вуйницкого бшо Кул. 
Мат. І, 48 (1563).—Кь тому тежь двору... 
кгрунть пашннй и сеножатньгй Арх. ЮЗР. 
І, І, 56 (1576). 

XVII. Видел помененьїє кгруиьти, только 
поораниє прошлого року Арх. ЮЗР. III, IV, 
210 (1649). — Ми громада йвановская .всі 
сполне... продалисмо ґрунту зе вшой громади 
честному господину отцу Александру Деско- 
вичу Пал. Изб. І, 52 (1659).—Я Любка Сте- 
циха... продала... хату і їруньта взяла смо... 
волові, два Ак. Полт. Гор. Ур. І, 216 (1666).— 
Кгосподарь послав' єго (енна) на кгрул’та 
свои пасти свині 6в. Реш. 7-6.—Хто оставить... 
кгрр’та свои дла имени моєго ІЬ. 80-6.— 
Продалисмо... ґруньть нашь, взбереже, спо- 
собноє на заняте гребли Прот. Полт. С. II, 
$ (1679). — Дал им цар ґрунти окромішяіш 
а жили славно 36.1693 р. к. 76-6. 

XVIII. До тихь кгрунтовь жадною мірою не 
иятересовалися Мат. Ист. ІОР. 98 (1714).—По¬ 
шлюблю, же на добри(х) ґрунта(х) ва(с) осажу 
Вірші різдв. 131,—Пань мой... значною частю 
землі и кгрунтовь в повіті Чигринскомь 
даровал мя Вел. Сказ. 22.—Поміщики... 
иіючи зь Малороссійскими полками... по¬ 
мужніє свои Кгрунта, не мало... земель... 
поотнимади Журн.Дан. Аиост. 41—Не хощу 
скити болінь с’нимь в’ тяжбі, не буду от- 
селі нарицати моимь власного §рунта 36. 
№ 1748 к, 3,—Потреба що разь, и видатокь 
помножаєте а, а ґрунту мало Науки парох. 48. 

ҐРУХОТЬ, рм. (нол. §гас1мі). Тріск, грім, 
гуркіт. 

XVII. Діаволове (в’ пеклі) страшньш ґрухо- 
тьі и гласьі в’бужати будут Рад. Ог. 1114. 

ҐРУШКОВЬІЙ, прикм. Див. Грошновий. 
XVIII. Канакь... з ланцужкомь еребнимь 

£руішшвимь Реєстрь Ризн. Соф. 7-6. 
ҐРЬІБЬ, рм. Див. Грибі. 

' XVII. Зажила яко важу того ґрмбу и пре- 
стал Два Мрід Рад. Ог. 362. 

ГРЬІФОВЬ, прикм. Що належить Грифові». 
XVII. Маєть-ПрсчтаА Два в’ крмлахь свомхь 

перо ґрмфово Гал. Кл. Раз. 291. 
ҐРЬІФЬ, рм. (гр. урбф, лат. дгуріїш). Баєч¬ 

ний птах: лев з головою вірла і з крилами. 
XVII. Ног’: ґрмфь... орел’велмкїй Бер. Лекс. 

98—Синон. сл.-р. 19.—їрнфь маєть в’ соби 
двоякую натуру, с’переду подобннй орлови, 
а с’ шлу подобньїй лвови Гал. Кл. Раз. 291. 
^ґрьшіпановьій, прикм. Див. Ґришпа 
новьій. 

XVII. Стихариков пара баказіи кгрмшшшо- 
вои масти Арх. ЮЗР. І, XII, 17 (1619). 

ҐРЬІШПАНЬ, рм. Див. Ґришпані. 
XVII. На кгрьішпан до свічок далемь грош 

50 Арх. ЮЗР. І, XI, 342 (1613). 
ҐУБЕРНАТОРЬ, рм. (лат. §иЬегнаіоі). Пра¬ 

витель, намісник ; старшій над губернією (рос.). 
XV. Тими разьі присьшаль кь намь пословь 

своихь кгубернаторь свійскій Ак. ЗР. І, 166 
(1497). 

XVI. (Краковский) єго милости кгуберна- 
торемь у коруні Польской Ак. ЗР. II, 371— 
372 (1540). Див. Губернаторі. 

ҐУҐЛЯРСТВО, рм. Див. Куґлярство. 
XVII. Са бавдт (законники) ґуґлярством’ и 

чарами за помочю диаволскою и ґуслами 
36. 1693 о. к. 193-6. 

ҐУҐЛЯРЬ, рм. Див. Куґлярі. 
XVII. Дервїзйи... то ест имд посполитоє за- 

конниковь махометанских бо тим именем дер- 
визїя називаютед Йґлдрі 36. 1693 р. к. 192. 

ГУДЗЬ, ҐУЗЬ, рм. (пол. дня). 1. Ґуля, 
набряк від удару. 

XVI. На правомь боку кгуз ся учи- 
ішль Арх. ЮЗР. VIII, III, 375 (1583).- 
Которьій кгуз потомь барвірь пуечалом 
протяль ІЬ. 381. 

XVII. Ствердили: утрьплиньї, заумерлмньї 
ґузн на руках Бер. Лекс. 156—їузи на рукахь 
—стверділи, упорпилньї (зіс!)Синон. сл.-р, 19. 

XVIII. Конь маєть коло щоки под шкурою 
ґузи болшеє, зь щого буваєть, що гордо заго¬ 
рать гарачкою Укр. Госп. Пор. 62. 

2. Великий їудзт до застібання. 
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XVI. Жупань... з кгузами серебрьннми Ж. ҐУІТДИНКА, рж. (поя. §иМупка). Рід 
Еурб. II, 25 (1572). рушниці, булдимка. 

XVII. Пі/гва: кутось або їузь якій великій XVIII. Пара кгулдинокь Венкгерскихь Літ. 
Бер. Лекс. 132.—їузь—пугва Синон. сл.-р. Бел. IV, 115 (Реестрь Пал. 1704). 
19.—Нараквиць пара з кгузами сріброзлоти- Див. Булдинка. 
стьши шестма Арх, ЮЗР. І, XII, 16 (1619).— ГУЛ І ОЧКА, рж. Здрібн. від «ґуля». 
Матка его послала до цесаря... кгузьі ди- XVIII. Язмкь витягнути (волу) и дивитися 
аментовьіе Еул. Мат. І, 164 (1624). еслм... ґуліочки на язиці маеть поотшию- 

XVIII. Мівалемь чугаи ґудзи и петлиці вати потреба Укр. Росп. Пор. 70. 
Вірші воскр. 240. ГУЛКА, рж. Здрібн. від «ґуля». 

3. Оздобна ґулька. XVIII. По шш понадь горломь ґрузоли суть 
XVII. Под крестомь галка з кгузами рнтши и ґул'км (у коня) Укр. Госп. Пор. 60.—Пу- 

Арх. ЮЗР. І, X, 146 (1637). щадломь поперетинать иншіи рани иди ґулки, 
ГУДЗ'БКЬ, ГУЗИКЬ, ҐУЗЇКЬ, рм. 1. І которіи будуть по ногахь ІЬ. 

Здрібн. від «ґудзь» 2. ҐУЛНЬІЙ, прикм. Ґулий. 
XVI. Жупань отласу чирвсного з кгузи- XVIII. Села Лісниковь в Павла Косого- 

ками сребреньїми Ен. Гродск. Луцк. 167 (1565). взято пару воловь єдинь сивоперістий роги 
XVII. Деліа... брунатная зе срібними кгу- дулниє, мичка на хвості чорная болшая Арх. 

зиками Арх. ЮЗР. І, XI, 125 (1637). — Суд- Вид. м.; екон. спр. (1759). 
зіков 17 отливаних не знайшлос Ак. Полт. ҐУЛЯ, рж. Дме. Гудзь 1. 
Гор, Ур. І, 141 (1668).—Кгудзіков срібних XVIII. Лошадь... сивая, вь коєй на бруху 
отливньїх пятдесять без трохь Прот. Полт. и дуля родимая Арх. Вид. м. (1760). 
С. II, 129 (1676). — (Духовенство.) вь сук- ҐУМЬ, рм. (нім. §щшпі). Рослинна матерія. 
манахь... зь ґузіками Ак. ЗР. V, 207 (1687). що розпущена в воді творить клей. 

XVIII. І ґузіки робять (золотарі) Клим. XVI. Копнрвасу и кгумю на черньшо ее 
Вірші, 38.—Кунтушь Венецкого злотоглаву милость... давати маеть АгсЬ. 8ап§. VI, 78 
червоній зь кгузиками золотими дванадцятма 71577).—Арх. ЮЗР. І, І, 82. 
Літ. Бел. IV, 120 (Реестрь Пал. 1704).- ҐУРКОВАТЬІЙ, прикм. Що має трохи. 
Кгузікь сребрннй и уломочокь оть кубка гіркий смак, гіркуватий. 
Бит. Млр. Обст. 344 (1719). — При немь XVIII. Смакь води солон. кгурковат Дн., 
(саккосу) "узиковь позлоцанихь... 16 Реестрь Марк. І, 280. 
Ризн. Соф. 1.—Сребній §узикь на маленкомь ГУСЛА, р. мн. (пол. дивіа). Обряди при ви- 
шматку шнурка золотого Прот. Полт. С. IV, кочуванні чарів, чари. 
198-6. (1757). XVI. Цісарь... для якнхь кгусль дімовс- 

2. Див. Ґудзь 3. кихьмусяль и ирисягнуль Посл. до Лат. 1130. 
XVII. Под крестом галка взорьютая зе XVII. (Галена) розмаитьши чарами и] кгус- 

шмелцем и з. кгузиками Арх. ЮЗР. І, X, лами дябелскими розмаитьіх чаровниц до се- 
146 (1637).—Крест воздвизалний... под крестом бе... потаємне зводит Арх. ЮЗР. VIII, III, 
галка долговато—гранистая зь кгузиками гра- 497 (1604). 
ішстьіми ІЬ. 147. ГУФЬ, рм. Див. Гуфь. 

ҐУЗИЧОКЬ, ҐУЗЬЧОКЬ, рм. Здрібн. від XVI. Наслаль моцно кгвалтомь оноє вьее 
«ґузикь». войско своє и сь тою стрельбою розшиховавши 

XVIII. Кунтушь цекглястій табиновій,.., єго кгуфн водле воєньное справи и поступьку 
зь кгузічками срібними Літ. Бел. IV, 121 Арх. ЮЗР. І, І, 229 (1586). 
(Реестрь Пал. 1704).—Орарь злотоглавий... XVII. Цесарь Турецкїй розпорошмль і внй- 
при немь §узичокь сребній Реестрь Ризн. вечь обернрь всі тме ґі/фьі жидовскїи Гал. 
Соф. 9 (1734). ' М. Пр. 71. 

Д 
ДА , за. (ц.сл.). 1. Часточка на вираз бажання І XVI. А всядемь, братіє, на свои брьзьія ко- 

(з тепер, або пртідучим часом дієслова): не- мони,да позримь синего Дону Сд. о п. Иг. 
хай, лай, най. (Ппр.) 97. . ■ ; 

XIV. Да пребудуть же непорушно подь 2. Часточка на вираз побуду до чого: то,' 
анавемею ЮРГр. X» 11 (1376). отже. і 
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XV. Наш кнази добри суть... да иди за 
нашь киазь Ип. 44 (945).—Яко тн кназь еси 
мдрь и смнслень и не віси закона, да віруй 
вь законь наш ІЬ. 71 (986). 

3. Злучиш, на вираз цілі: нехай, щоб. 
XV. їїоиди кнажє с нами в дань да и тьі до- 

будешь и мьі Ип. 42 (945). — Поноуживая 
ихь к собі да бнша емоу помоглі ІЬ. 648 
(1185). 

XVII. Да вси чтуть Сяа, іаже чтуть Отца 
Кн. о Вірі, 25.—Але сам’ то чась да Вь ща- 
швьій оукажеть Тит. 324 (Уч. 6в. 1637). 

4. Злучиш на вираз сполучення: і, та. 
XIV. Мн кназ двдь дмитриевич... хвороща 

ис братом иваном григории да иван несвизь- 
скии ЮРГр. № 20 (1388). 
ХТ. Суть городи ихь и до сего дне да то са 

зовдху от Грікь Великая Скуфь Иц. 10 
(Вступ).—Приіхали кь намь со Пьскова... 
да били намь чоломь Ак. ЗР. І, 51 (1440). 

XVI. Бобровпику куниця да корчага меду 
Арх. ЮЗР. І, VI, 10 (1507). 

XVII. Мазепа... вийшоль противко нихь на 
Прилуку, на Лохвицю да на Гадячое Літ. 
Сам. 187. 

XVIII. Собі май да и мні недай Клим. 
Прип. 203.—Давае да з рукь не пускає 
ІЬ. 210.—Ой ихавь козакь з украини да 
надибавь дівчинку при долині Рук. К. У. 
Л« 21, к. 7.— Где ми працовали, конали да 
сіяли, а сей злий человік... не працуючи, 
почал горох ірвати Жит. Кон. 40. 

5. Злучник на вираз наступности: далі, 
>я там. 

XV. По старую грань, какь ми сами держали: 
почонши оть болота великого, ручьемь Марнн- 
цемь да вь ріку Оболь, а рікою Оболью внизь 
да вь крутую водотічь, а тою водотічею вь 
болото опять великоє, а болотомь да опять 
вь Марьінець річьку Ак. ЗР. І, 77 (145,9). 

XVIII. От Стадниці на великую могилу, 
да по другую Стадницю Сб. Мат. Лівоб. Укр. 
150 (1764). 

6. За. Та, та й, ж. 
XV. Се град нашь и ми прияхом и да хощем 

имати откупь на них Иц. 66 (980).—И реч 
ему да иди опать вь Русь ІЬ. 144 (1051). 

XVIII. Рече Члвкь да бо а не хочу <Сл. 
о см. 334. 
Да что, і от. 
XV. И нача Буди оукарАТи Болеслава гла, 

да что ти пропоремь трескою чрево твоє толь- 
стое Ип. 130 (1018). 
Да што} а що. 
XV. Да што есте ваша милость мовили намь... 

иао ми, какь тни котории ж ради радни и по- 
мочни бити ихь милости братьі нашой, роз¬ 
казали есмо то тими посли Ак. ЗР. І, 118 
(1492). 

7. Злучник протиставний: але, а. 
XV. Да которіи же гражані внидоша изь 

града н бьяхоутьсА ходаЩє, по Римьскомоу 
болотоу то тій избиша ііліна Ип. 648 
(1185). 

XVIII. Слободка Михалчина отдана вь вла- 
дініе... зо млинами, да токмо з мужицкими 
а не с козацкими Арх. Сул. 34 (1720). 
ДАБЕЛА, рж. (йол. §аЬе1а з сер.-лат. 

§аЬе11а). Податок, побір. 
XVIII. Переписали людей и промисли ихніе, 

чимь кто орудуеть и грунта ихь и оть всего 
того наложили дабелу па посполитнхь Сб. 
літ. 24(Кр. оп.Млр.).-(Хмелниченко)дабелами 
и здирствами небивалими іпработизпами не¬ 
зносними отяготиль бьіль жителей Літ. Вел. 
II, 546. 
ДАБЬІ, зл. (ц. сл.). Аби, щоб. 
XV. Не можем са вміститиса в печері да би 

Вь повеліль и твоя млтва да бихомпоставилі 
црквицю малу Ип. 146 (1051).—Се оуже третьеє 
наведе Олегь поганьїя на Рускую землю егоже 
гріха да би и Вогь простиль понеже много 
хрестьянь ізьгублено бнс(ть) ІЬ. 217 (1094). 

XVII. Приидет пост..? дабьі нам дшу свою 
спасти Св. Реш. 23. . 

XVIII. На сеймі уставлено, даби всякій 
свободи... Козаки лишенії били Вел. Сказ. 9,— 
Того ради, даби болше не турбов.ли позо- 
сталихь дітей моихь Мат. Ист. ЮР. 78 
(1730) .— Кояонь почаль єи (Ашіу) учити о чи¬ 
стоті, даби мешкала з ніімь заховуючи па- 
ніенство Жчт. Кон. 36. 
; ДАВАНЬЕ, рн. Чинність від «давати». 

XVI. Христось єсть... яко начальниць до 
спасеная и невидомоє благодати даваня Бе¬ 
рест. соб. 248. 

XVII. Даваніє хліба не било сакрамепть, 
але посполдаоє оуживаніє Кн. о Вірі, 237.— 
З читаня научило.а... богатий даваня Жит. 
Св. 479-6.—Дрова до друкарні ... повинни 
бити до даванья зь маєтностей єго иастьірской 
милости Черн. Тии. 574 (1679). 

XVIII. О даваню отпору всякимь непрі- 
ятелемь на Украйну наступати міючииь Літ. 
Вел. III, 45. 

Руки давайье, вітання даванням руки. 
XVII. Руки даване: ВитанесА Бер. Яекс.. 

142. 
ДАВАТИ; ДАТИ, де. 1. Подавати, подати до 

рук, доручати, доручити. 
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XVI. (Листа) пану Василю до рукь не 
даючи одно ві рукахь самі держачи, указо- 
валь а новедаль Арх. ЮЗР. І, І, 8 (1565). 

XVII. Даю до схованія—предаю Синон. сл. 
,-р. 19. — Бруховецкого... гетманомь окрик- 
нули, давиш оному булаву и бунчукь вь руки 
Літ. Сам. 75. 

XVIII. Дала не дала, а бит не бит Клим. 
Прип. 209.—Даває да з рукь не пускає іЬ. 
210.—Дале:,їв ему міди полтора пуда Дн. 
Марк. III, 136. 

2. Дарувати, подарувати, надавати, на¬ 
дати що. 

XIV. Водень продати и за дарь да(ти) кому 
коли хочеть ЮРГр. № 2 (1349).—Дали єсмо 
на віки той млинь іЬ. № 10 (1375). 

XV. Бі бо клатвою клалса (король)... яко 
добившу ему землі ЬІеміцкоя дати ему всю 
Романови Йп. 836 (1257).—Дасть великий 
князь пустовщипу селищо посощияное Ак. 
ЗР. І, 69 (1453). 

XVII. Даю—подаю, дарствую, дарую Си¬ 
нон. сл.-р. 19.— В’ нбі знайдуєтсА корона 
слави вючпои, которую елугамь своммь вйр- 
ньшь дасть Хс Гал. II. н. Ва (пр.).—Водно му 
будет тим всімь крунтомь владіти, дати, 
продати и даром дати Ак. Полт. Гор. Ур. 
II, 69 (1670).—Даль имь Гсдь Бгь сна, ко- 
торого назвали Кононь Жит. Св. 18-6.—Ієрей¬ 
ство дано тебі будеть іЬ. 23,—Кгрунти ему 
данние на даровизну Прот. Полт. С. II, 55 
(1678).—Мні дай сєгодна а бгу даси завтра 
6в. Вил. 69. 

XVIII. Турчинь... даль Татарамь на всякого 
человіка по два червонці Літ. Гр. 212.— 

.Бгь даль, Бгь и одобраль Сімя Сл. Б. 15. 
3. Платити, заплатити. 
XIV. Вси зємланє ймуть давати дань у та¬ 

тари ЮРГр. № 10 (1375).—Я за то слюбую 
и хочю дати... королю двісті гривень рускихь 
ІЬ. № ЗО (1398). 

XV. Заповіда Олегь дати воємь на 2000 
кораблии по двінатьчать гривні на ключь Йп. 
22 (907). — Начата члвци дань давати црмь 
ІЬ. 279 (1115).—С той корьчми имаеть давати 
сто грошиковь малнхь ЮРГр. № 39 (1407).— 
Василь Окуличь даєть дві ведрі меду іЬ. № 91 
(1458).—Мають тиє єго люди намь давати но- 
борь и иньїе подачки Ак. ЗР. 1,167 (1497). 

XVI. Аіуіе сіаппікі с1а]аі Лапі сізіаі коІоЛ 
шеОи Арх. ЮЗР. (III, І, 2 (1501). - Маеть 
давати третій грошь нословщини нашими 
Печерскимь людемь в помощь ІЬ. І, VI, 
14 (1508).—За того вола давано две копи гро¬ 
шей Литовскихь Ак. Еопн. С. 43 (1570). 

XVII. Што мні дасте, я вам укажу Савину 
Жив. Св. 31-6. — Давайте ми за живность 
бидло 6в. Реш. 39.—Инніе городи поздавалися 
Дорошенкові, которихь барзо зодраль, плату 
даючи татарамь Літ. Сам. 126. 

XVIII. Даваль ему вь нашемь же отцев- 
скомь дворі насилно тисячу золотихь Арх. 
Сул. 35 (1720).—Онне жь посланця отправленн 
и.дано имь жалованнє Дн. Хан. 4.— Плата 
уже и за сей 735 годь дана Вид. Ник. м. 10 
(1735). 

4. Подавати, подати. 
XVII. Ніхто ему и того (коріня) не да- 

вавь Св. Реш. 7-6.—Іосифь... казаль істи 
давати іЬ. 37-6. — Пойду и причинюся до 
Евеимияна, жеб ти ліпшая била потрава да¬ 
вана Др. Ол. Ч. В. 178. 

XVIII: Каракатицю готовала баба... а при¬ 
варивши до столу дала Дн. Марк. III, 324.— 
Иниіи лікарства чрезь п/бу и ноздри мусить 
давати (коневі) Укр. Госп. Пор. 59.—Дай ко¬ 
неві нити той води... а иншой не давай іЬ. 

5. Дозволяти, дозволити, попускати, попу¬ 
стити. 

XIV. Даль іесмь іему волно и слободяо 
просцти му 6(ог)а за короля ЮРГр. № 2 (1349). 

XV. И хотдше сісти с родомь своимь и не 
даша ему близь живущии Ип. 8 (Вступ).— 
Не дадуть зємланє и слугь брати ЮРГр. № 18 
(1386—1418). — Велемужнии панове... не хо- 
тачо дати загинути мні... вибавили ма іЬ. 
№ 72 (1435).—А боже того не дай Ак. ЗР. І, 
68 (1450). 

XVI. Маєт єй, дочце моєй Ганне, па онь же 
чась, кгди замужь дасть Богь, отдана будеть, 
дати стада сверепо'го тридцатеро поголовя 
Арх. ЮЗР. І, І, 77 (1577). 

XVII. Пастух еи дочкам моим тое овечки 
поймати не дав Ак. Бор. 7 (1614).—Не даси 
на собі переводити тим коториє ся тебе не 
боят Каз. № 32, к. 91-6—Зь жадними гере- 
тиками рідко даст Богь будем сваритися 6в. 
Реш. 3. — Не дай мні згинути добрий члвче 
Гал. Боги йог. 3. 

XVIII. Ми хотіли душу его собі взяти,, 
але бжіи сили не дали к ней приступати Сл. 
о збур. п. 156.—1Теперь вас роковое свято днес 
зобрало и мині туть щасливе оглядати дало 
Вірші нищ. 1, 4. — Ніґди тотьі стопні не дают 
висихати воді Пам. укр. м. II, 332 (Унїв. Рк.). 

6. Видавати, видати, оголошувати, оголо¬ 
сити. 

XV. Даеми и дали єсми листь нащь нашему 
милому приятелю стефанови ^ЮРГр. № 68 
(1433). — Дал ему законь наїгасанннй Чет. 
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1489 р. к. 18, —Листь свой церкви Вожой даль 
подь датою лита Божого нарожеаня тисяча 
аятсот сорокь второго Гр. кн. лит. 27 (1499). 

XVII. Ремесником... писане наше даемь ири 
печам звиклой Кн. Цеху Кр. 4 (1662). 

XVIII. Того-жь року дана оть Короля Яна 
Казіміра... універсальная ассекурацід Літ. 
Вел. II, 90.—Дань (лист гетьмана) зь Ні¬ 
жина іюля 23, року 1721 Арх. Мот. 28 
(1721). ' * 

7. Призначати,-Чити. 
XVII. Дано ми то за пош/ту же бнм отсюль 

презь цалую ночь не виходили Рук. № 0.4° 86, 
к. 52-6.—Гетмань Конецполскій ходмль за 
Козаками ажь до Медвежихь Дозь, и гетмана 
даль имь Дорошенька Літ. Льв. 239. 

8. Загадувати, -дати, замовляти, -вити, 
доручати, -чити. 

XVII. И дал цесар уробити трунйу з мар¬ 
муру Жив. Св. 37. 

XVIII. Робить черевики зь сафяну далемь 
Дн. Марк. І, 186. 

9. Видавати,-дати (ворогові). 
XIV. Будеть ли король правь, намь своего 

брата дюбарта дати угорьскому королеви 
У ятьство ЮРГр. № 3 (1352). 

XV. Ма хочеть Двдь давати Лахомь Ип. 
240 (1097). 

10. Насилати, наслати. 
XVIII. Дам на вас голод и смерть лютую 

Лам. укр. м. IV, 64 (Рк. Кал.). 
11. Визначати, означати, назначати,-чити. 
XVII. Напотомь хто зостался... давати му- 

сіль стацію жолнірамь Літ. Сам. 29.—Доро¬ 
шенкові... дано мешканя у місті Сосниці 
ІЬ. 130. 

XVIII. Нікому ніяких подвод... без платежу 
прогоновь не давано Кн. Нос. 9-6. 

12. Доставляти,-вити, припроваджу вати,- 
іти. 

XVII. Я жь самь и піймав сіого Процика 
злодія... и давь вь двирь его милости панови 
шковникови Ак. Полт. С. 24 (КС. БХХІІ). 

13. Віддавати, віддати. 
XVII. Дал его до ч’коли учити Жит. Петра, 

89. 
XVIII. В той чась добрі купчити и діти 

до шкоди давати Пр. Госи. 7,—Явній злодій 
і в стій день яко то на рождество и воскре- 
сеніе гпдне могут бит на муку данніе Стат. 
190-6. 

14. Викладати, викласти (науку). 
XVIII. (Барановичь) даваль вь Києві фи- 
исофію Літ. Вел. III, 178. 

15. Припускати, припустити. 

Давати 

XVI. Але дай то, жеби и народь Греческий 
тому увесь не бнль иротивень и на то позво- 
лиль,—изали би того Турчинь не борониль 
Лист И. П. кл. Остр. 1019. 

XVII. Але дамь то, же Златоусти! св., 
якь міти хотять отстуниикове, до Риму ш- 
саль Копист. Пал. 624. , 

16. Віддавати, віддати за кого заміж. 
XV. Изміниль бі обіщавь дати дщерь 

свою йп. 809(1251).—Дочки, нлеменици и удови 
могуть за мужь давати нась и нашихь намі- 
стниковь не докладнваючи Ак. ЗР. 1,75 (1457). 

XVII. Дочку за него давь Літ. Льв. 236.— 
Ярополкь... князя московского забиль же 
за него... сестри своей не хотіль дати Крон. 
Ссе. (рк.) 11.—Мимо старшую (дочку) не 
дают молодщои Крон. Воб. 20-6. — Госпо¬ 
дарю.. дочку свою за сина Хмелницкого при- 
обицаль дати Літ. Сам. 24. 

XVIII. Дщер пристойно замуж в 15 літь 
давати Клим. Вірші, 86. 

— баталію, битву, сточити дій. 
XVII. Каракащь баша... даль битву По¬ 

ляком под Хотіньемь Крон. Полон. 399. 
XVIII. Даль баталію візірь па короля 

нолского Зап. Мовч. 73. 
— безчестя, збезчестити, образити. 
XVII. Пане враде! дала мні безчестя Яциха 

Таньчичька Ак. Бор. 89 (1678). 
— вину, винуватії, обвинуватити. 
XVII. В чомь ему вину давали бити вияннмь 

не признавался Гол. П. М. II, 19 (1633). 
— вироки, вирікати,-ректи. 
XVIII. йродь тірань... вирокь дасть Бо¬ 

гота. 8. 
— віданье, віденье, вість, знати, повідом¬ 

ляти, повідомити, давати, дати звістку, по¬ 
давати, подати до відома. 

XIV. Имають... намо у ти часи вість да¬ 
вати ЮРГр. № 19 (1388).—Тогда єсмь по- 
слаль бнль к вамь Асана и Котлубугу вамь 
дати відание іЬ. 26 (1393). 

XVI. А я дей доведаюся, єсли ночовати 
будуть вамь знати дамь Арх. ЮЗР. ТІ, І, 
103 (1577). 

XVII. Дает знати хс гь зь бвгаія сегод- 
нешняго о згромаженю... учениковь своих 
6в. Реш. 19-6.—Просивь, щобь мні дававь 
знати, якая обо мні репутація будеть 
у его милости п. гетмана Арх. Мот. 120 
(1677). —Вов’кь ухватиль юную дитину, по¬ 
стерегти тоє мати крик’нула, и дала знати 
женцомь Жит. Св. 22-6—Гетмань даль знати 
королеві же Подкову в Немірові зяашоль 
Крон. Боб. (др.) 236. 
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XVIII. (Барабанів) комисареві полскому... 
о томь невідомомь Хмелницкого отезді даль 
знати Вед. Сказ. 17.—Гетманскіє старости... 
дадуть намь о всемь віденіє, что до ихь 
дозорчества нарежить Вас. 36. Мат. Лівоб. 
Укр. 72 (1722). — Челобитчику хоружому 
Лаврентиеву чрезь листь дать знати Прот. 
Полт. С. III, 13.—Абисте того Іисуса пой¬ 
мали, а мні о томь рихло знати давали Сл. 
о збур. п. (В.) 147.—Дано знати самому црви 
Пам. укр. м. III, 119 (Рк. Тесл.). —Коли 
їїань из кмйтьми такь хоче робити, мусить 
имь свою волю напгредь знати дати Урб. 50. 

— віру, за віру, вірити, повірити. 
XVI. Господарь тую всю справу пана Пен- 

кову рачиль приняти и по всемь ей местцо 
и веру вь себе дати Арх. ЮЗР. III, І, 4 
(1537). 

XVII. Хлонцу... во всемь віра аби била 
дана Ен. Цеху Кр. 7-6. (1678).—Мні не дали 
в річи моей віри Прот. Полт. С. І, 146 
■(1691).—Не даючи тим посланим віри іЬ. II, 
297 (1700). 

XVIII. бели мні недасте вири, вгаруйтежь 
Хрсту Сімя Сл. В. 302 (1772).—Приказую 
вамь, абисте тому листу за виру дали Пам. 
укр. м. IV, 71 (Рк. Бач.).—Кто вашнмь з’мншле- 
ньш словам даєть віру, тоть будеть проста- 
комь великимь безь міри Пер. Укр. Лир.16. 

— горло, наложити головою, тратити 
життя. 

XVII. Абисмо на гакь не били приведени 
и горль своихь... марне не дали Крон. Боб. 
/дрО 285. 

XVIII. Ірод Антупа... яковнволанец з’ зем¬ 
лі мізерне горло даль Пам. укр. м. II, 340 
(Мал. Пр.). 

— день добрьій,—на добри день;—добра- 
ничь,—на добраночь,—ломогайбо, бажати, 
побажати доброго дня, доброї ночі бажати 
утіху. 

XVIII. Ху шропкі по гпшу, рошойауЬо пе 
Сіам Укр.-Р. Арх. IX, 13.—Умерлий синь... 
добраноч остатяую ... даєть 6в. Реш. 360 
(1710)—Боже дай на добри день вашмосці 
Вірші воскр. 29.—Кому бь дати на добраничь 
Тих. №11, к. 12.—Кому дати надобраночь дів¬ 
чині небозі Рук. К. У. №21 к. 9—Пошоль 
до царевні и даль єй днь добрій ЦАМ № 33 
в. 1-6.—Уставши... даль єи добра нощьіб. 

— до вязеня, до темници, ув’язнювати, 
ув'язнити, засаджувати, засадити до в'язниці. 

XVII. Йвана... до вязеня полтавского давши 
онего уморили Прот. Полт. С. II, 255-6 (1694).— 
Фараонь даль ихь (подцашого и пекара) до 

темници Літ. Рук. 22— (Іосифь) даль ихь 
(братьевь) до темници той Рук. Хрон. 26. 

— личбу, здати траву, відповісти. 
XVII. Вь оньїй день остатній справедливаго 

суда Бжого дадуть люде лмчбу зо всіхь 
евоих мьіслій, словь порожньїхь и учинковь 
Гол. П. М. II, 393 (1645).— Мусим... за по- 
мьшіленія нечистьіє... личбу... богу дати 6в. 
Реш. 7. 

—нагану, вимовляти кому, доганяти, догану 
робити кому. 

XVII. Не важилея нікто нагани о тоє 
жадному ремеснику о тоє давати Ак. Полт. 
Гор. Ур. II, 61 (1670). 

XVIII. Ховай боже нагану давать коза- 
камь Клим. Вірші, 149. 

— на розумь, напоумити, -умити. 
XVII. Молиласд Гду Бу, щобьі юй Бь все- 

могущій на розум дал, якь би найліпше це- 
сареви отповіла Пам. укр. м. II, 113 (Угр.- 
р. Єв.). 

— огня, огню, огонь стрілити, вистрілити. 
XV. То рекши, дали огню зь мушкетовь 

Ак. ЮЗР. II, 112 (1494). ; 
XVII. Свирщевскій середнему полку каже 

на нихь огню зь стрелбьі ручнои дати Крон. 
Боб. (др.) 283. 

XVIII. Тіавгко г ашаї оЬпіа йапо Укр.-Р. 
Арх. IX, 21.—Когда-же припустиль король 
візіра кь себі, даль на сили єго огонь Зая. 
Мовч. 74. 

— отпорь, чинити опір, опиратись кому, 
не пускати кого, не коритись. 
- XVII. Ювченки... чрез увес днь запершися 
в дворі у слободці давали отпор татаронь 
и оборонили селце Кн. Міск. Полт. 29(1693). 

XVIII. Бруховецкий... полскому войску вь 
Чигирині онвшему принуждень бьиь отпорь 
давати Літ. Гр. 188. 

— покой. не турбувати, не займати. 
XVII. Гостем моим дайте покой Крон. Боб. 

16-6.—На мині самомь метітеся, а имь дайте 
покуй Крон. Боб. (др.), 290. 

XVIII. Дай, мовит, той ручи покій Укр.-Р. 
Арх. IX, 74.—Гетмань коронний... и тамь 
козакамь не даль покоя, гонячи их войною- 
Кр. оп. Млр. 221. 

- помочи, помочь, допомагати, допомогти. 
XV. Стефань воєвода помочи и ради напро- 

тиву памь и коруни нашеи не чиниль а ни да- 
валь ЮРГр. № 66 (1433).—Илья воєвода масть 
намь такую помочь дати безь хитрости Ак. 
ЗР. І, 54 (1442). 

XVII. Пилно просили аби єму помочь да¬ 
вали Крон. Боб. (др.), 234. 
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XVIII. Турчинь... приказаль... войскамипо. 
мочи ему (Хмелницкому) давать Кр. он. Млр. 
ЇШ.—Многіе с тіхь татарь не дадуть ему 
хану помочи ІЬ. 245.—Тот ти еще даст помочи 
Ал. Тиш. 45. 

— поруни, поручатись. 
XVIII. Акторови, которий когда и для чего 

поруки дає роз. 4, ар. 29, пункть 4 Стат. 121. 
—прикладе, бути за взірець, за зраазоп. 
XV. Прикладь намь даючи Чет. 1489 р. к. 45. 
XVIII. Повиннн єсмм вси з себе давати 

арикладь добрий Сімя Сл. В. 278. 
- раду, пораду, радити, порадити. 

XVIII. Я вамь на добрне Д'Ьла пораду даваю 
Елим. Вірші, 21.—Я на такую слушност раду 
даваю іЬ. 86. 

— ради, зарадити, допомогти. 
XVII. Клинон... взьшаль Гсда бга про¬ 

сячи, аби ему ради дал Жит. Св. 239-6. 
— рани; ранити, поранити. 
XVII. Своволне паствячися, безвинне Хве- 

ска такь збил кривавив рани в голові давши 
Ак. Полт. Гор. Ур. І, 211 (1671). 

— славу, хвалу, славити, прославити, 
хвалити. 

XVII. Ото пріиде на світь богагай пан, 
народнтс(я) з’оубогои панньї намь, звірдта 
єну хвалу будут давати Рук. № 202 к. 183. 

XVIII. Иродь... не хотінь дати славу 
Богу Поуч. Няг. 5. —Дай хвалу Гу Бу 
Пам. укр. м. І, 298 (Рк. Тесл.). 

— слово на чому, на що, обіцятися, при- 
рікати,-ректи. 

XVII. Дмитрашко... даль на томь слово и го¬ 
вори л мні, що я єго мл. пана гетмана по¬ 
трафлю застрілити Арх. Мот. 120 (1677).— 
Хлопец... при пану Павлу ...вирикщи даль 
слово на годовь три в послушаніе себе Кн. 
Цеху Кр. 7-6 (1678). 

XVIII. Вь томь хань королю и слово даль 
бшь Кр. оп. Млр. 238.—Вспомни себе на тое 
єгда якь давала словомь на то, что в любви 
постоянно стала Пер. Укр. Лир. 33. 

— справу, з давати, здати справу, давати, 
дати відомості. 

XVI. Вивідавши певні, яко много того 
кгрунту мають о томь справу давати намь 
Ак. ЗР. III, 85 (1557). 

XVII. Давал о собі справу Дунаєнко такь 
Ак. Полт. Гор. Ур. II, 70 (1670).—Йди, брид¬ 
кая душе, иди по неволі, а дай справу предь 
судомь зь своєй своєволі Суд Бож. 295. 

— уха, уши, слухати, прислухатися, при¬ 
слухатися. 

XVII. Пань... уха давал хитримь... людемь 

Жив. Св. 157-6.—Трг/бамь тьімь г/ши молю Ваши 
дайте Вар. Тр. З (Пр.). 

—чоса* побити. 
XVIII. Прирва по головам дідькам даст 

добра чоса и старшому анциболу утре добре 
носа Разг. Паст. 71. 

— шлюбі, вітати, звінчати. 
XVII. Особамь’незнаемьімь вендровннмь лю- 

зньмь немаеть Ієрей давати сквапливе шлюбу 
Шумл. Зерц. 56.—Шлюб им даний бьш в церкви 
Жив. Св. ЗЗ-б. 
ДАВАТИСЯ, ДАТИСЯ, де. 1. Бути даваним, 

даним. 
XVIII. Кь празднику... всімь послушни- 

камь далися чоботи новіє Вид. Ник. м. 67 
(1734).—Мандати повинни даватея о образі 
маєстату и зраді гдревой Стат. 31-6. 

2. Віддавати, віддати себе. 
XVIII. А потом Хс дал са на муку за нас 

грішних Пам. укр. м. II, 190 (Рк. Тухл.).—Снь 
Вжій... дзлса назеть мучити за спасеніе чело- 
віческоє Сімя Сл. В. 25. 

3. Піддаватися, піддатися. 
XVIII. Не дайтеся у руки цареви Дариєви 

Ал. Тиш. 34.—(Козаки) зь Турками билися 
и отяюдь имь не далися Літ. Вел. II, 462. — 
Разбой хочь нанадеть, то не дамося Пелгр. 
Ип. Виш. 50. 

4. Удаватися, удатися. 
XVII. Панамар... з молитвою до образа Пр- 

стой бци даетея Жит. Св. 65.—(Богани) в тим 
далисА на розсудокь Юяитерови Літ. Рук. 
27-6. 
* XVIII. Дайся до покаянія, звитяжшпь світь 
и діявола Укр.-Р. Арх. X, 260. 

5. Здаватися, здатися. 
XVII. Далося намь ижь не на землі але 

на нбі Жит. Св. 528-6. 
6. Дозволяти, дозволити з собою що робити. 

'' XVI. Патріарха... велми бьіл жалостен иж 
ся даль увести ісидоровьім словам Рук. Муз. 
№ 513, к. 22. 

XVII. Правьда хотя подьчась допущаєть 
топитися, але до конца утопити не дається 
Арх. ЮЗР. І, VII, 193 (1605).—Моцнійпшмь 
зостанешь, абн недатися такь еродзе ранити 
Лік. на осп. ум. 23.— Наклоняй ухо твоє до тьіх 
которьіє у тебе просят, и дайся упросити 
Тест. Вас. 38. — (Христось) даль^д намь 
пістоватиивидітиТрзякв. Зерц. Да. — Южь 
и Адамовн даютея зводити, сирічь за мо¬ 
лодими и старіє починають блудити Сб. ЮР. 
87 (1679). — Монаше, даєсьсА зводити, єсли 
мнімаєшь, же бга любить, не люб бдиж- 
наго Домецк. 64 (1683)—О бідная Зигисмундо, 

Історичний словник, II. 
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вдовице неправа, на что далась безділнику 
звестися лукава? Нов. Бокк. 297. 
ХД/III. Жалую тя... иж то ся єси давв бе¬ 

зумові! из’ себе насміяти Ал. Тиш. 47. — 
Воєводи зь подми ратними вв замкахв кріп- 
кихв зашпунтовавшися недалися добути Літ. 
Бел. II, 161.—Мертяьіє из гробовв поуставали, 
явно сд вшитким видіти давали Пам. укр. м. 
II, 234 (Рк. Тесл.).—А ещем сд дав бреханови 
извести і очаловати іЬ. III, 122 (Рк. Тесл.).—Ні- 
которіи для справв своих власних, якіе в судії 
іміють, стараются и даются обирати депута¬ 
тами на суди главніє С. і Р. 37-6. Самв Бгв св 
тимв далсд слмщати чрез’ Пророка Исаію 
Сімя Сл. Б. 172. 
Дается відати, можна дізнатися. 
XVIII. Зв того донесеня дается видати, же 

не ліниво непріятели поганскои своеи завзято- 
сти хочутв дополнити Літ. Бел. III, 241. 

— винньїмь, винитися, повинитися, при¬ 
знаватися, признатися до вини. 

XVI. Штом чинил во всем даюсд винен ва- 
шеи мли Ж. Курб. І, 141 (1578). 

XVII. Даймося... винними гу бу Св. Реш. 7,— 
Романв, утекши кв Казимеровичомв, по- 
слалв до Рурика, виннимв даючися и просячи 
о пробачене Крон. Сов. 198. 

— у знань, на знань, признаватися, при¬ 
знатися., виявляти, виявити себе. 

XVIII. (Іосифв) не даючи сд на знак братом 
своимв, внйшолв Пам. укр. м. І, 168 (Рк. 
Тесл.).—И тут не даючи сд им у знак яко лу¬ 
кавий лис рече іЬ. II, 16 (Рк. Тухл.). 

— вь моци (кому), піддаватися, піддатися. 
XVIII. Тревалемв пятв тисящв літв, мало не 

до віку, а теперв бимв ся в моци далв єдному 
человіку Сл. о збур. п. 157. 

— на науку, іти,- піти в науку. 
XVII. Ієронимв... одному ся брату на науку 

дал на язик жидовский Жит. Св. 432-6. 
— на сміхь, показувати, показати себе 

смішним. 
XVIII. Тоїко зоїота Ьоіи ае, Ішііот па 

атіесЬ не (іаіи ае Укр.-Р. Арх. IX, 11. 
ДАВЕЦЬ, рм. Див. Давца. 
XVII. Оуступил Моисей законодавецв, а на- 

ступил Хс ласки давец’ Карп. Каз. АД (1615). 
XVIII. Молю всещедраго Давца Бога Гр. 

Барск. IV, 35. 
ДАВИТИ, де. Душити, тиснути. 
XV. Сопдше дьявол давилв Чет. 1489 р. ЗЗ-б. 
XVII. Діавол... вночі давивв жену Пи- 

латову 6в. Реш. 45.—Ухопивши Семена за 
груди сталв давити палцемв у горло Кн. Міск. 
Полт. 2 (1691).—Заразв єго ...ухопилв отцв 

Іванв и сталв давити за горло Прот. Полт. 
С. 1,143-6. (1692). 
ДАВИТИСЯ, де. Душитися. 
XVII. Всі утекать начали и на мосту обло¬ 

мившись топилися вв воді и на греблі вв бігу 
давилися Літ. Сам. 284. 
ДАВНИЙ,-НЬІЙ, прикм. 1. Що був дато 

тому, старовинний. 
XV. Визнали аже по лисичии брод землд 

црквная стго спса из віка из давного ЮРГр. 
53 (1422). 

XVI. Из’давьннхь бо часовь хотіль аби 
его виділь вв. Пер. 74. — Маешв ясний 
прикладь зь самнхь Рьімляновв, єслижесь 
коли давннє гистории и справи Рьшские 
читалв Отп. И. П. кл. Остр. 1057. 

XVII. От давннхь часовь якось слмшаль, 
в’ великой чти креть билв 0 обр. 74,—Оучмтелі 
тнж давнин оучат и свідчат Кн. о Вірі, 219.— 
Якв ніколись и Єгуптднамв оучинмли, кото- 
рнисд оугандли за давнимв Ісрамлемв Тр. 
пости. 662. — Давннхь вгековв хретіане на 
молитву вставали вв полрощи Рад. Він. 
542. 

XVIII. О которой народа того храбрости 
много в давннхь исторіяхв греческихь и Рим- 
скихв обрітаєтея Літ. Гр. (рк.) З-б.—Давняя 
лазня била в руияу шведскую спалена Оп. 
ст. Млр. II, ЗІ6 (1718). — Подлугв давнего 
присловля людского, посель ест якв осель, 
носить тоє, що на него зложено буваєть Вел„ 
Сказ. 76.—Не вв давномв времени за житія 
умешого хана, которого синь теперв царству- 
єть, учинилася била ссора Дн. Марк. II, 283. 

2. Що давно вже існує, старий. 
XVI. Первей било село Родивончовичи, а 

потомв Буйничи, старьіє села давниє Кул. Мат. 
1,48 (1563).—Они давннми пихами надг/ти, 
забороншш намь увойтм Отп. кл. Остр. 
И. П. 392. 

XVII. Діавол, давний згубца дщв людских 
Св. Реш. ЗО.—Хоч то и давний лісь Прот. 
Полт, С. II, 117-6. (1684).—Запорожці не зов- 
сімв добримь на старшину городовую жи- 
чуть, якв то у оннхь звичай давній Літ. Сам. 71. 

XVIII. Шишки... варити и пити... давній 
кашель отьлучаеть Млр. дом. ліч. 26.—Білмо 
свіже и давне чи старе Укр. Госп. Пор. 64. 

3. Колишній, передніший, попередній. 
XVI. Которнй большь даеть башьі альбо 

цесарови Турецкому, того давного св прело- 
женства зложать, а тому, которнй купить, 
патрнярьховство дадуть Ак. ЗР. IV, Ю8 (1595). 

XVII. Дша... будучи утружденна ослабіла 
би першоі давнійшоі цноти Ліств. 21. 
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XVIII. Татаре, которіи вь Молдавіи поосі¬ 
дали, аби конечне винеслися на свои давній 
містца Літ. Вел. III, 513.—Воску попервой 
рахубі вь пріемі лишнего над давній показа¬ 
лось 3 круги Дн. Марк. І, 106 (1724). — 
Монастирь давннй, богомь фундованьїй Вогл. 
137. — Обовдзую Вась, ажебмсте... до дав- 
ньіхь гріховь, з’ котормхь чрез’ исповідь 
повшлисте, неверталисА Науки парох. 2. 
По-давкому, як давно, як колись, як перше. 
XV. А діла бьі наши городскіе вси, згодою, 

посполу справляли, по дав йому Ак. ЗР. 1, 73 
(1456). 

XVI. Доброволеньство даємь имь добьітокь 
свойїпаствити по давному Ак. ЗР. II, 78 (1510). 
ХУІІЦНашь трудь... уже чрезь чась не¬ 

малій по давному бьшь отправовань Літ. 
Вел. III, 117. 
ДАВНИНА, рж. Давні часи. 
XVIII. Ми посполитие... равно какь вь дав- 

нину;и предки-наши... сінокосомь и паханіемь 
хліба довольствовались Сб. Мат. Лівоб. Укр. 
202 (1767). 
ДАВНО, присл. Довгий час тому. 
XVIА Древле, давпо оннх давннх часов 

Зиз. Лекс. 98. 
XVII. Древле: пред часи, давно перед тьім, 

оньїхь давньїхьічасов, албо перше, здавна Бер. 
Лекс. 38.—Давно—древле Синон. сл.-р. 19. 

XVIII. бгда же междоусобнимь несогла- 
сіємьЛІоляки бунтовалися, Россияне, которую 
давно во умі содержаху, брань явно напи¬ 
нають Вел. Сказ. 10. 
Як давно' коли саме, чи давно. 
XVIII. Питавь ворожбитовь, іакь давно"зор- 

нщі'-оувиділи Пам укр. м. II, 64 (Дрог. Рк.). 
ДАВНО, рн. Давній час. 
Зь-давна, изь-давна, з давнього часу. 
XV. А тако есмо ему дали... село с тьми 

со всіми пожитки штож здавна присл уха ют 
тамьЮРГр. № 54 (1424).—Записали... со всімь 
што кь тьімь селомь изь віка и здавна слу- 
шало и тягло Акл ЗР. І, 48 (1438).—А суди 
судити по старші, какь у вась издавна по- 
шло іЬ. 67 (1450). 

XVI. Вси відають, ижь то здавна бьіло 
и єсть уставено до церкви свічи носити 
Сп. прот. Лют. 139. —А здавна того міщане 
не ділнвали Ак. ЗР. І, 362 (1505). 

XVII. То здавна;воля бжая бьіла Кн. Рож. 
39.—Даввдь... прйняль іноческій чинь, ко- 
тораго здавна желаль Крон. Соє. 203. 

XVIII. Розньїй люд зажьтаєт табаку здавна 
Клин. Вірші, 17. — О томь пророци здавна 
пророкують Сл. о збур. п. 143. 

3-стара-давна, з дуже давнього часу. 
XV. Ись стара давна ку сватои коруні 

подьскои прислухають ЮРГр. № 71 (1434).— 
Иетара давна ку коруне прислухали и при- 
слушають іЬ. № 72 (1435). 
Зь давньїхь давень, з великого давна.. 
XVIII. За містом ншимь з давньїх давен 

стоить столпь каменньїй Пам. укр. м. V, 135 
(Рк. Тесл.).—РгоПкі ісЬ 2 (Іатеп батпусЬ теїу 
і беггаїі Арх. ЮЗР. IV, І, 92 (1735). 
ДАВНОДАВНЬІЙ, прикм. Позадавній, давно¬ 

минулий. 
XVII. Давнодавннй—мимошедшій, ветхій, 

предваршій Синон. сл.-р. 19. 
ДАВНОСТЬ, рж. 1. Минулість, минуле. 
XVII. Іосифь... написаль... иншихь книгь 

20 о давности жидовской Крон. Воб. 252. 
XVIII. Річь его о войні Хмелницкого: 

обиди, утісненія, разорінія украяно малоро- 
сійское, от Поляковь бьівшіе; давност и про- 
долженіе їхь Вел. Сказ. 5. 

2. Давній час, давнина. 
XVI. Каждая речь с памети людскоє давно- 

стю виходить Арх. ЮЗР. VIII, IV, 99 (1559). 
' XVIII. Дней зо три или болше, за давно- 

стю не упомнить Сб. Мат. Лівоб. Укр. 39 
(1764). 

3. Час, що по нгм набуваться право посі¬ 
дання; задавнення. 

XVI. Маєть митрополита то мітн водлі до¬ 
воду свідоцтва давности своєе и водлі суда 
тнхь судей Ак. ЮЗР. І, 50 (1516). 

XVIII. Онь владіеть по займі предкове 
своихь, давностію земскою задержанои С. і Р. 
4-6.—Всякому шляхтичу искати своихь добрь 
без давности волпо Стат. 34-6. 
Зь-давности, віддавна. 
XVIII. З давпости... якь козакамь, тань і 

мужикамь косить не забороняли Сб. Мат. 
Лівоб. Укр. 22 (1735). 
ДАВНЬІЙ; прикм. Див. Давній. 
ДАВЦА, рм. Давець, подавець, той хто по¬ 

дав. 
XVI. Богь всемогущій, давца всего добра 

Ак. ЗР. IV, 78 (1594). 
XVII. Блгодатель: Добродій, илм доброго 

давца Бер. Лекс. 4,—Пань єсть давца збавеня 
и всего блсвенства Кн. Рож. 105-6. — Фебе 
довцо свйтлости Тит. 303 (ЕоХІ 1632).—Далшій 
поступокь справи дасть тоть давца листу 
В. В., моєму милостивому пану, устне Гол. 
П. М. II, 29 (П. Оеоф. 1633). 

XVIII. ВнхвалАТи нбснаго и добротливаго 
Бга и творца своего, доброго дав’цу и королА 
нбсного Пам. уіф. м. IV, 319 (Рк. Тесл.). 



Дагде 660 Дале 

ДАГДЕ, присл. (словап, (Іакбе). Денебудь, 
хоч де. 

XVIII. Корчмарска Аренда... ажь би Дагде 
била оттеперь са заказує твердо Урб. 64. 
ДАГМАТЬ, рм. Див. Догмагь. 
XVII. Дамаскинь... в своих' дагматах вьі- 

писуєт Єв. Реш. 252. 
ДАҐА, рж. (іт. ба§а). Стилет, кінджаль. 
XVII. Збойци міли короткие да§и подь 

панцерами Крон. Воб. 199-6. 
ДАГДЕ, присл. Див. Дагде. 
XVIII. Ажь би Пань хотгавь... щше дашто на 

про^ажь Даґде везти, шуш са перше из кметь- 
ми злагодити Урб. 55. 
ДАДЖЕ, присл. Адже. 
XVIII. Дадже правда тепера нема добра 

всюди Довг. 96. 
ДАДИ НАЦІЯ , рж. (лат. бсбісайо). 
XVIII. Сочиняди проіекть и дадикацію по 

коммисіи переводу и своду правннхь книгь 
Дн. Хап. 214 (1743). 
ДАЖЕ, присл. Аж, поки. 
XV. Пожьдете даже ви купи сберут за 

мсць Ил. 66 (980). 
XVI. Прежде, даже, перше ажь Зиз. Лекс. 

105. 
XVII. бели еще СЬІН МОЙ ЖИВЬ єсть, пойду 

а оглядаю его первій даже не умру Се. Реш. 28. 
Даже до, аж до, до самого. 
XVII. Сторона полуденная, которая почи- 

наєтея от пущи инь даже до Едома Крон. 
Воб. 59-6. 

XVIII. Потупиль их от члвка даже и до 
скота Пам. укр.-м. І, 332 (Рк. Тесл.). 
ДАЖЬ, присл. (ц. сл.). Коли. 
XV. Нш же брате сеі весни помози на 

дажь будев'Ь сеі весньї віі порозна а ві будев’Ь 
сь своими нолкьі тобі; в помочь Ип. 421 (1151). 
—Дажь стонши в томь рддоу то тн намь 
брать ЇЬ. 671 (1190). 
ДАИВАТИ, де. Многоразова форм від 

«.давати». 
XV. Подь старости Луцкіи подводь не даи- 

вали зь вози, коли они хоживали на нашу 
службу Ак. ЗР. І, 110 (1486).—Пошлиньї и 
вьіходн царскіи ихьимь даивали ІЬ. 210 (1500). 

XVI. А сто рублевь, щто зь города даивали 
на годь, то єго милость имь на віки отпустиль 
Ак. ЗР. І, 360 (1505).—Они мають намь тни 
плати платити, которни жь передь тнмь да¬ 
ивали І5. II, 72 (1510). 
ДА-КОЛИ, присл. Колись, колинебудь. 
XVIII. А чей ти даст, пани моя, даколи Бгь 

по твоей журі великой и радост Пам. укр. 
м. II, 67 (Рк. Тесл.). 

ДА-КОТРЬІЙ, прикм. (словац. сіакіогу). Ко¬ 
трийсь, якийсь. 

XVIII. Ажь би Панк дакотрого Кмєїа 
хотйвь за Корчмард поставити, тоть Кміть 
Панови Пансчину не бз/де служити Урб. 62. 
ддктиловий, прикм. від «дактиль». 
XVII. Фмні£: Финмковоє дерево, и ягода єго, 

або Дактмловоє и овоц єго Бер. Лекс. 319. 
ДАКТИЛЬ, рм. гр. (оіу.-'Уі.о:). Овоч фіїоеого 

дерева, інжир. 
XVII. Ягоди и дактили зь мукою положено 

Рук. Хрон. 334. 
ДА-КТО, займ. (словац. бакіо). Хтонебудь. 
XVIII. Коли умреть дакто, тілу годить ся 

што би изьгнило Поуч. Няг. 145. 
ДАКТЬІЛЬ, рм. Див. Дактиль. 
XVII. Хлм6атса, яко фмникь дактшАМиРад. 

Ог. 683 (1676).—Смажонне ягоди и дактили... 
положено Крон. Воб. 333.—Брат... полну 
ему руку дактилев принесл Жив. Св. 227. 
ДАНЬ, спол. То, так, отже. 
XVIII. Коли казщь, дакь каи, тай будемь 

сватами Пер. Мат. III, II, 158.—Варанковь 
и шовку пересмотрувади, дакь шовку кренцо- 
пого 5, а простого ЗО фунтовь Дн. Марк. 1,195 
(1725). 
ДАЛАМАНЬ, рм. Див. Доломань. 
XVIII. Справилем бил собі хороший да- 

ламан Укр.-Р. Арх. IX, 49. 
ДАЛЕ, ДАЛЕЙ, присл. Вищий ступінь від 

«далеко». 1. Далі, на дальшу відлеглість. 
XV. И гонища по нихь до Корані а дале не 

поусти Андрія дроужини своея Ип. 305 (1140). 
XVII. Лечь не туть конець: далей треба 

поступити Діал. Волк. 53. 
XVIII. То нойдімо до смерти усі ис покло- 

номь, то она далей пойдет и своимь загономь 
Вірші Різдв. 139. 

2. Потім, після того. 
XVII. Почаль далей о дшномь лікарстві 

мислити Тит. 47 (Сак. 1622).—Уже далей 
жадним обнчаемь не буду проклипаль землі 
для человіка Рук. Хрон. 8.—Далей вь книгу 
сію отенлаю для ліпшого зрозуміня Літ. Густ. 
м. 233. 

XVIII. А дале якь загрпмит якь блисне 
зненацка Довг. 93,—А дале затим Рахил 
оумерла Пам. укр. м. І, 158 (Рк. Тесл.). 

3. Більше. 
XVI. Аби оньїй монастнрь далей ку зншце- 

ню не приходиль, послали тамь того дворя¬ 
нина нашого Гол. П. М. І, 3 (Гр. 1540). 

XVII. Далей—болей, болщей, множає, про- 
че, вящщей Синон. сл.-р. 19.—Ои от леть 
осмидесят и далей границь техь церковннхь 
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святого Николи брданского и Кириловскихь 
ведомь Вас. 36. Мат. Лівоб. Укр. 57 (1605).— 
Всіх літ живота моего єсть семдесять и далей 
Тр. П. М. 943.—Так вірь а дале ся не питай 
Жит. Св. 86. 

XVIII. Не терп’ячи Слисей далей тьщ ді¬ 
тей пустим помолиль ся Бгу и рекь Пам. укр. 
м. І, 303 (Рк. Тесл.). 
Дале-дале, имь далей тьімь болшей, де далі 

то все більш, що далі то більш. 
XVII. Чини щто з тебе єсть, жебнс имь да¬ 

лей тим болшей в дорозі Господней поступо- 
валь Рук. № 0. 4° 86, к. 51. 

XVIII. Великого гербу будуть і єдиного 
отца и мтре сновс, и на тих є* даде-дале світь 
увес коротати будет Пам. укр. м. IV, 297 (Рк. 
Тесл.). 
ДАЛЕКО, присл. 1. Еа далеку еідлеглість, 

на далекій відлеглости. 
XVI. Не далеко ищучьі, пойзрнте вь Нов- 

городьский поветь Ангар. 975. 
XVII. Далеко—камо, далекь Синон. сл.-р. 

19—Сьбравши имініе своє все и отишол на 
страну далеко 6в. Уч. 274,—Якь далеко в'1 сход 
от заходу, так далеко отдалиль от нас не- 
правости наші Рук. № 0. 4й 86 к. 50-6.—Ку- 
пармсь єсть древо пахнучеє, которого зопахь 
далеко чг/ти Гал. Кл. Раз. 263. —Пошовь... 
так далеко, якоби каменем мог докинути 6в. 
Реш. 190. — Стуй, жиде, не втікай! Далекеє 
то бувавь? Интерм., 79. 

XVIII. Пятнацять тисячь злишкомь Орди 
доброи, в Литву далеко загнавшоися з мно- 
гими лупами и користми назадь поворочаєт 
Бел. Сказ. 92. 

2. Пізно. 
XVII. Гдн такь триваль ажь уже било да¬ 

леко в ночь Рук. № 0. 4° 86, к. 52-6. 
3. (З вищим ступ, порім. прикм. чи присл.). 

Багато. 
XVI. Покой, хотя би тежь сь кривдою кото- 

роє сторони учинень бнль, далеко єсть лепь- 
шнй, анижь незгода и война справедливая Отп. 
И. П. кл. Остр. 1055. 

XVII. Колми: Далеко болщь. Колми паче, 
якь барзій, якь далеко болше Бер. Лекс. 65 — 
Далеко болшей—колми паче, множає паче Ск- 
нон. сл.-р. 19.—Досвідчене вашей віри далеко 
коштовнійшеє надь злото гибнучоє, которого 
огнемь пробують, било найдено Копист. Пал. 
818,—Григорій... далеко болщіи надь першій 
подвиги и працьі около віри православнои 
пріймрть и показуєть Тр. поста. 397.—Діти... 
єще били далеко горшими Рук. Хрон. 7. 

XVIII. Жиди тамо суть зіло богатіє и волю 

далеко бодшую, нежели Христіане... ймуть 
Гр. Барск. І, 262.—Прохожаєшся зь кимь да¬ 
леко от тебе достойнійшимь Політ. 50.— 
Гдь Бгь далеко лг/чше, нежели ми... знаеть 
Сімя Сл. Б. 8. 
ДАЛЕКОСТЬ, рж. від «далекий», довгість 

(<дороги); еідлеглість, відстань (мі'ця). 
XVI. Мні било трудно про далекость до¬ 

рога отсел з Вольїни єздити Арх. ЮЗР. VIII, 
VI, 280 (1570). —Про далекость дороги, до¬ 
сягнута тихь листовь не могьла іЬ. І, І, 
180 (1583). 

XVII. Они мають иншиє мости коло Кор- 
суня и великиє, которне направують, а до 
тихь яко николи, такь тежь и про далекость, 
кгдьіжь три мили великиє одь міста єсть, не 
повинни Арх. ЮЗР. VIII, V, 317 (1604).—Єд- 
наково ибо вьісокостю и далекостю от землі 
отстоить Транкв. Зерц. 14,—Хотячи нидіти 
далекост неба Ал. Печ. 180. 

XVIII. Отстоить оть Дамаска на востокь, 
между горами, далекостію четирехь часовь 
Гр. Барск. II, 100—101.—О отчизномь поддан- 
номь человіку от пана недалеко отшедшому 
кто 20 леть замольчить то вічно тратить кромі 
челяди неволной и полоненнихь которихь ни 
далекость ни давность не сохранить Стат. 
73-6. . ?. • 
ДАЛЕКЬ, прикм. Див. Далекий. 
XVI. Брать стапший отехаль далекь Арх. 

ЮЗР. І, XI. 72 (1599). 
ДАЛЕКЬІЙ, прикм. 1. Віддалений. 
XVII. Ми на зверцадло іди глядимо ви¬ 

димо в’ зверцадлі далекій речи Гал. Кл.' Раз. 
4,—Сьінь...одишобь цреч в далекую сторону 
од отца своєго 6в. Реш. 8. 

XVIII. Зь далечайшихь странь Азійскихь 
Літ. Вел. III, 7. 

2. Довгий. 
XVII. Долгій: Далекій, долгій Бер. Декс. 35. 

—Далекий—долгий Синон сл.-р. 19. 
XVIII. Хочай би и туть неотрічи похоро¬ 

нити єго милости за такь далеким разетоянієм 
дороги Арх: Сул. 40 (1721).—бет ти далека 
дорога Пам. укр. м. І, ЗОЇ (Рк. Тесл.). 

3. Довгий (за час). 
XVII. Облюбенець єа, весел* своє- откла- 

даєть, на далекій часи Трапкв. Зерц. 53. 
4. Далекий, не близький (про рідню), прия¬ 

тельство. 
XVII. Один єдного не турбуючи, а пи жони, 

а ни дітий а ви покревних, яко далеких, так і 
близких Ак. Полт. Гор. Ур. І, 42 (1665).— 
А Кондрат такь сям, жона и цотомство его 
и з.-инших приятелей ех блнзких и далеких 
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аби не чинили жацнои перешкоди Пархомови 
Стор. 7 (1683). 

5. Непричетний до чого, чужий чому. 
XVII. Бьшь той Тиверий члкь... от лаком- 

ства далекий Крон. Боб. 331. 
ДАЛЕТЬ, рм. (гебр. (Іаіеі). Назва четвер¬ 

тоїі літери гебрайської абетки. 
XVII. Далеть: Страхь, або таблис, слово 4 

алефбету єурейского Бер. Лекс. 265. 
ДАЛЕЦЕ, ДАЛЕЧЕ, присл. (дол. баї есе). 

1. Далеко. 
XV. Побідища и гяаща в поле далеце Ид. 

743 (1224).—Ляхові же... хотіша далече стати 
города ІЬ. 823 (1254). 

XVI. О! Далече зайде еоколь Сл. о д. Иг. 19— 
20. 

XVII. Далече... отстоит от мене сицевое 
мнініє ІІр. Жел. 2.—Купьрій... де вьдаю- 
чьіс далеце в право... уступил того зовьсимь на 
вічносте грунте Грицку Чоботченку Арх. 
Люб. 243 (1681).—Таке далеце не усмотрують 
Хр. Фил. Адокр. 1812. 

XVIII. Патріярхь далече - стоял от гробу 
Путн. Ієр. 18-6. 

2. Дме. Далеко 3. 
XVII. Фігура благодати бжей далече 

важніштад... ест тіло і кров Гсда ншого... 
Ветх. Сказ. 23. 
ДАЛИБОГАТИСЯ; де. Казати «дали-бог», 

присягатися, божитися. . І : 
XVII. РочусА: себе самого поприсАганєм’ 

проклинаю, 6огьмюса, далибогаюсА, присА- 
гаю, спирзюсд, вьімовлаюса, божусд Бер. 
Лекс. 140. 
ДАЛИБОГЬ,ДАЛИБУ, ДАЛИБВГЬ , присл. 

(пол. баШюц). Далебі, бігме, справді. 
XV. Присягнули отцу нашому, господарю 

своєму, вірні его милости служити, якожь 
есте и служили, дали Богь, ажь и до єго ми¬ 
лости сконанья Ак. ЗР. 1,115 (1492). 

XVI. Я што-мь дали-богь могь, тамь вь 
тихь потребах!, вашей милости помогаль Ак. 
ЗР. III, 72 (1556).—Я дей дали-Богь писати 
не вмію Арх. ЮЗР. VIII, III, 54 (1563). . 

XVII. Далі-богь навежу васт. за три не- 
дели Арх. ЮЗР. І, VI, 604 (1629). 

XVIII. Далибу мині, ажь на серці нудно 
Пер. Мат. III, II, 158,—А такій сонь приснився 
що боюсь казати, що далибігь припало ис 
хати втікати Довг. 93. 
ДАЛИИ, присл. Далі. 
XVI. Далии изрозумиете изь писаня его гос¬ 

под. милости Гол. П. М. І, 155 (Л. Ст. 1598)—■ 
Что далии єсть воля его господ, милости ра¬ 
чите В. М. зрозуміти зь листу ІЬ. 158 (1600). 

ДАЛИНА, рж. Далеч, далекість. 
XVIII. Топерь ти в дорозі, поздоров ти 

Боже, тою далиною, доброю годиною Пер. Мат. 
І, II, 181. 
ДАЛМАТЬ, рм. Мешканець Далмації. 
XVII. Далмать: Словакь Бер. Лекс. 265. 
ДАЛНИЙ, прикм. Далекий, не близький. 
XV. Кь своімь людемь и ко всимь странамь 

далнимь рекуше кь Грекамь и Оугромь и Ла- 

хомь и Чехомь Иц. 273 (1111). 
XVII. В том жаднихь правних заводов не 

міют вщннат, а зособна з Манцевих дриятелей 
близких и далних Ак. Полт. Гор. Ур. II, 62 
(1670). 

XVIII. Ходидемь до далного Вутурлимов- 
ского млина Дн. Марк. І, 101. 
ДАЛ(Ь)ШИИ, прикм. Вищий ступінь від 

«далекий». 1. Що далі перебуває, міститься. 
XVI. Стредяно... нащкодливей з дальшого 

шанцу зь Забожя Арх. ЮЗР. VII, II, 21 (1552). 
—Дальший оть близщого не тодько лепей, але 
и ничого ведати не можеть ІЬ. І, І, 424 (1594). 

XVIII. Двоякая ест Сармация, одна татар- 
ская або Азитицкая, на далщомь всходнемь 
берегу ріки Дону и Волги Пам. укр. м. IV, 
33 (Рк. Сок.). 

2. Що потім іде, наступний. 
XVI. Отожь и я тьімь взьглядомь написа- 

лемь тне слова моє зь докладомь далщимь 
в листе своемь Отд. И. П. кл. Остр. 1057. 

XVII. И навісти о дальщихь речахь не 
дравшій Бер. Вірші, 79.—бели тим словамь 
его цервій реченьїмьне 0уВ?5рАТ, то и далшихь 
не могуть розуміти Кн. о Вірі, 40.—Дад- 
ший дорядокь братский на тоть чась обрав¬ 
ши... тяжар той на него вложили Арх. ЮЗР. І, 
XI, 139 (1641).—Варуємь, ижбьі в далший чась... 
заводов... не вчинано Пррт. Полт. С. II, 118 
(1684).—Що в далшую памят ^'зашісуемь іЬ. 
179-6. (1690).—Майстрать, ускромляючи и за- 
побегаючи далших адтеркаций и проліонкга- 
цій межи сторонами... заложиль заруки ти¬ 
сячу золотих Акт. Старод. кн. 22. 

; XVIII. Приказалес... взяти мя дод кріп- 
кий аресть и держати в ономь до далшой 
своєй резолюцій! Вел. Сказ. 22—3’ оувагою 
далшой бесщн дослухайте Сімя Сл. Б. 2 
(1772). 
ДАЛЬ, ДАЛВЙ, присл. Див. Цапе. 1 ДДялг, 

на дальшу відлеглість. 
XV. Сіділи есмн на суді с тими пани што 

еуть даліи додшісани ЮРГр. № 51 (1421). 
XVII. Южь собі ту отпочну и непоиду далі 

Літ. Льв. 250.—Далій не йшли за великою 
зимою Літ. Сам. 147. і 
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XVIII. А вжежь якь буде, такь „буде, далі 
пованьдрую Укр.-Р. Арх. IX, 237.—Мусі- 
лемь испод воза далі утікати Вірші Різдв. 
130.—Где далій в лісь то болить дровь Клим. 
Прип. 208 —Поляки... почали знову зо всімь 
таборомь сходити далій Літ. Вел. IV, 9. 
(Шв. 1728).—Росказявь Петрови, аже бьі дя- 
лій отшшвши, закинувь сіти Науки парох. 
77. 

2. Потім, після того. 
XIV. Про то приказуемь мн, аби того далій 

не било Ак. ЗР. І, 5 (1347).—Кто не оусхо- 
четь далій миру держати тоть отповість ЮРГр. 
№ 3 (1352). 

XVI. Провій, другій потом, ин’шій потом, 
далій Зиз. Лекс. 105.—Незгоду имь далій, 
тьімь болщую множать Хр. Фил. Адокр. 1812. 

XVII. Прочее: На остяток: на конец, дялій. 
Прочее же: А дялій, а болщ’,а иншее потомь, 
дялій Бер. Лекс. 131.—И тякь бреть Тройца, 
тож дялій не Тройца, але двомца неровна* О 
обр. 290,—Дялій мовить стьій Іоянь Бгословь 
Гал. Кл. Раз. 471.—Мовить: яко бьгги при- 
чащающимся вь трезвеніє дщи, вь оставленіе 
гріховь, и далій тамь Рук. црк. 21. 

XVIII. Щож ся тогдн стало далій из Іоси- 
фомь? Пам. укр. м. 1,163 (Ріс. Тесл.).—Неві¬ 
дані, що би далій... з моєю діялося головою 
Вел. Сказ. 21.—Палит сперва водним огнем, 
я чим дадій, тим крепчайшим Дн. Марк. IV, 
253. 

3. Більше. 
XV. Будь тобі відомо, ижь ми за своє да¬ 

лій не будемь терпіть Ак. ЗР. І, 71 (1456). 
XVII. Ктому: южь болте, дялій, илм мжь, 

илм над то Бер. Лекс. 69. 
4. Пріч, геть від кого. 
XVIII. ІІ?урт, мене, далій мене Клим. Прип. 

254. 
ДАМНЬЦЯ, рж. (?) 
XIV. Сь мити и сь ловищи и сь потоки, дам- 

яіця и путниця, со всіми ужитки, щго ньшічи 
суть и потомь могуть бьгги Ак. ЮЗР. 1,1 (1361). 
ДАМЬІ, рж. мн. (фр. бате). Варцаби (гра). 
XVIII. Вь дами игралисмо Дн. Марк. І, 

253.—Посидівши у нась и погравши вь дами 
отєхаль ІЬ. II, 261. 
ДАНИНА , рж. 1. Податок, чинш. 
XVI. Надаємо тьш имінья вншеозначоньш 

зо всіми данинами грошньши и тьш землею 
бортною и даниною медовою Отч. Пер. СПБ. 
1911 г.; 34 (1556). 

XVII. Зо всего панства своєго зобрадь да¬ 
нини цесарской 600 кентарій золота Рук. Хрон. 
329. ■. 

2. Плата, заплат. 
XVI. Никого не бійте и не потваряйте, але 

переставайте на данині вашой Хр. Фил. 
Алокр. 1556. 

3. Падання, те, що дано. 
XIV. Покладаль перед нами листь данини 

певних маєтностей на Вольшю Арх. ЮЗР. І, 
VI, 1. (1322). 

XV. Нехай онь тни люди двадцать чело- 
віковь на той земли за собою держить, под- 
лугь данинн єго милости, какь предку єго 
дано Ак. ЗР. І, 144 (1494). 

XVI. Биль намь чоломь, абьіхмо єго при 
той данині, подлі тнхь первнхь листовь, захо¬ 
вали Ак. ЮЗР. І, 39 (1509).—Зь ласки и през- 
ріня Божого, зь данини господарськоє, за 
благословенствомь старщихь моихь, оть Бога 
на то уставенннхь, у олтара Божого, служиль 
Арх. ЮЗР. І, І, 22 (1570). 

XVII. Константинь великій царь... не безь 
того, аби якого привилею на данину якую не 
міль зоставити Сульвестрови цапі Копист. 
Пал. 323.—И на твердость сеі данини нашої 
дали есьмо ему... сесь нашь вічний листь 
Ак. ЗР. V, 2 (1633). 

XVIII. Данина гетману на булаву. На бу¬ 
лаву гетманьскую дано староство Чигирин- 
скоє Вел. Сказ. 225. 
ДАНИННЬІЙ, прикм. від «данина». 
XVII. Послали... триста возь сіна, якобн 

данинного для княжих копій Крон. Лит. 342. 
ДАНИНОВЩИНА, рж. Податок, мито. 
XVI. Кпіах Мамгакіі г таікоіи тіеіи піе 

ууіеДаіі какоіе бапіпоїшсгіпі Ьіегиі іатго 
те Писки в рпазоіотс об МеЬі ро згевІПезіаі 
ЬоІомгагеїі аоіі Пам. КК. IV, II, 176 (1545). 
ДАНКА, рж. Див. Данца. 
XVI. Банок піе <1аіиі окгот \\Т Кибсе обіп 

сгоїоууіек па уугосе вебіі, і баіеі па гаток’ 
Ьоб ро риікоріи Ьгозгеу Пам. КК. IV, II, 221 
(1545). 

XVII. Сама Вща Кнж. Мдс. знаменмтьт в’ 
томь давати рячишь дянки и хвали Тит. 78 
(Копист. 1623). 
ДАННИКЬ , рм. 1. Той, хто платить данину. 
XV. Придали єсмо ємоу село Смолиговичи 

даньники из данью ЮРГр. № 86 (1452).—Про¬ 
сидь вь нась данника, вь Черннговскомь по¬ 
віті, на имя Бутовича и селца Сипліша;... 
И ми ему того нашого данника Бутовича и сед- 
цо Смолино дали Ак. ЗР. 1,153 (1496).—Били 
намь чоломь даньники наши, старець Стар- 
цовоі волости и вси мужи ІЬ. 171 (1497). 

XVI. А те іот зеїе бтабсаі і зет баппікои- 
вгіо Папі баші, а іуіе баппікі баіиі бзпі бе 
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аіаі ко!о(1 тейи Арх. ЮЗР. VI, І, 2 (1501).—- 
Тьш люди Ганевицкіи данники даль на костель 
светого Станислава єще великій князь Витовть 
Ак. ЮЗР. І, 49 (1516). 

XVII. Црами не звалися, будучи данника¬ 
ми у црей перских Крон. Воб. 186-6. 

2. Той, що бере данину (?). 
XV. Мьстислав же здумавь с Новгородьди 

и послаща иередь собою оу сторожі Добрану 
Рагуиловича. ДобринА же пербое изоима даз- 
никн. Оувіда же Ярослав се, яко изоима дань- 
ници, стоящеть бо тогда Ярослави на Медві- 
дици у сторожи, біжа тоі нощи и прибіже ко 
Одгови и повіда ему, яко идеть Мьстиславь. 
Прийде же вість к Олгови, яко сторожеве 
его изоимані, поиде к Ростову Иіі. 228 (1096). 
ДАННИЧЕКЬ, рм. Див. Данниісь 1. 
XVI. И на віки непорушно тьіи даннички 

вцщеймененни Старинщане мають... служить 
и дань давати Ак. ЮЗР. 1, 128 (1550). 
ДАННЬІЙ, прикм. 1. Що платить данину. 
XV. Селяни данннхь и подданннхь и чересь 

нась имь дарованнхь а такожь вьшмаюче Ак. 
ЗР. І, 76 (1457). 

XVI. Маєть онь и его жона и ихь діти тое 
имінье Лососиную держати со всими сели, 
людми, и службами данннми и тяглами Ак. 
ЮЗР. І, 43 (1510).—Из слугами панцирними 
и нутннми людми тяглими из данннми Ж. 
Курб. І, ЗО (1571). 

2. Що дсіеться як данина. 
XVI. Як передь тими есмо мед дапннй да¬ 

вали и тепер его млси кнзю пану своєму даємо 
сполна Ж. Курб. II, 154 (1582). 
ДАНЦА, рж. Податок. 
XVI. Мають оную вншеймененую данцу ме¬ 

довую и грошевую на каждьій годь сполна 
на монастьірь... давати Ак. ЮЗР. 1,127 (1550). 
ДАНЬІНА, рж. Див. Данина 3. 
XVII. бели би... хто міль... одьіймовати 

от містца стого данину ншу... таковнй нехай 
не маеть милости Хвой Ак. Мг. м. 324(1623). 
ДАНЬ, рж. і м. 1. Данина. 
XIV. Вси зємланє ймуть давати дань ЮРГр. 
№ 10 (1375). 

XV. Имаху дань-Вардзи... по білі и віве- 
рици Ил. 13 (859).—И поиди кнажє с нами 
в дань, да и ти добудешь и ми і І). 42 (945). 
Дюрги вьзьвративсі дани Новгороцкш Изд- 
славу ІЬ. 393 (1149).—-Иподаваль люди кь тому 
монастьіру, сь пашнями и сіножатми, и данг 
ники сь даяью медовою Ак. ЗР. І, 57 (1443). 

XVI. Хто будеть тую землю держати, тоть 
маеть тую дань св. Николе давати Арх. ЮЗР. 
І, VI, 10 (1507).—бели бьіхмо его милости не 

міли той дани десети відерь меду сполняти 
Гр. кн. Лит. 117 (1568). 

XVII. Дань: Чинить, поборь, заплата, чин- 
шовйна Бер. Лекс. 32.—Дань или поборь— 
урокь Синон. сл.-р. 19. — Дань брали на 
Полянахь, и на Сіверахь, и на Вятичахь 
Козаре Крон. Соє. 5. 

XVIII. Почому хочеть пань нехай дань бе¬ 
рега толко ми не поднимемся Млр. Посп. 
Кр. 31 (1728).—Дани медовой пудь шесть Оп. 
им. Дай. Алост. 85.—Тай хоть якьій дань ко¬ 
трий са оу Оурбарій наказує грошмм откупмти 
ти не слобрно Урб. 53.—Котрий дань, Па- 
нумь от кмотовь ся приходить тоть дань, 
Панумь оу Чась мдсать Кметі дати ІЬ. 70. 

2, Надання, дар. 
XVII. Веіми любовне бш принятнй и уда- 

рованнй ялмужною стою и данми и одержавши 
от него до мнетря дани великиє, вернулея до 
аеону Жит. Св. 494. 
ДАНЬЕ, рн. 1. Чинність від «дати*. 
XVII. Также и по данючаши з’кровію рекл 

Кн. о Вірі, 215,—Стии Вжіи взгладомь мо¬ 

литві», а не взгладомь данд, давцами суть 
О обр. 101—Вознесеніє Гдне бшю причиною 
данА Дха Стого Рад. Вій. 246. —До згоди 
вічное безь присяги приступили и руки собі 
на томь дали; при даню рукь... озеро... даро- 
вали Ак. Зем. 124 (1689). 

XVIII. О взятю и о даню Самойловича 
Голицину зь синомь єго Яковомь Літ. Вел. 
III, 5.—Онь чуль тое грошей дане оть усть, 
того Петрика ІЬ. 123,—Интенциа или Намі- 
реніє єсть воля до даня Сакраменту Собр. 
Прин. 4.—Один богатіють люде правдовь... 
изь благословенія и изь даня Божого, а дру¬ 
гий кривдовь... изь даня чортового Поуч. 
Няг. 175. 

2. Надання. 
XV. И повелі передо всими чести грамотоу 

братноу о даньи землі и всіхь городоьь и 
столного города Волормірд Ип. 905 (1287).— 
Потьверьдили брата нашого єсмо данье корол а 
Владаслава сватому Ивапу церкви и попу 
Ваську Ивановьскому ЮРГр. № 78 (1443). 

3. Данина. 
XV. Оть всего данія и заплати, собранья, 

внтягненіа серебщизнн... будуть вольни Ак. 
ЗР. і, 76 (1457). 
Данье вірьі, пересвідчення. 
XVII. Перед нами... и при товариствах 

двох, зосланьїх з міста Гоголева, зослаїшх 
з Микитой Барншполчем для вшелякого даня: 
віри... показовая нам Ак. Бор. 56 (1660). 
Данье горла; кара на горло. 
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XVI. И то сам сознаваю, ижь не што киь- 
щого за такий внстуць мой не заслужиломь 
биль, одно даньемь горла Арх. ЮЗР. VIII, 
III, 334 (1582). 
Данье знати, повідомлення. 
XVIII. Потребовали видати самого Хмед- 

ницкого, которий за данємь себі о томь знати 
заразь црибиль Вел. Сказ. 35. 
Данье помощи, допомога. 
XVIII. Рущиль зь своимь войскомь вь Пол¬ 

ічу... для даня помощи Камянцу ратуемому оть 
Турчина Літ. Вел. II, 330. 
Данье причини, привід. 
XVI. За наклади и шкоди моє, которьіємь, 

за даньемь оть него причини, правуючися зь 
нймь, привяль, онь єдиаль Арх. ЮЗР. І. І, 
83 (1577). 

XVII. Того внростька протестантис без даня 
себе жадное намнейшое причини з дуку в 
самьій крнжь з боку левого... пострелиль Гол. 
П. М. II, 268 (Прот. Шост. 1643).—Збродпі 
и кривди пезносньш чинили, людей безь даня 
причини забиваючи Літ. Льв. 240.—Не слг/ш- 
ная война єсть, ґдн кто воюєть з’ ким’ без’ 
дона жаднои причини Гал. Кл.Раз. 440. 

XVIII. Без данд причини обезчестивь чоло¬ 
віка Кпим. Прип. 203. 
ДАНЬЦА, рм. Той, хто надає, жертвує. 
XVII. На даньцовь тоей церкви Божоє 

магов'Ьряьіхь княжать Рускихь Ак. ЮЗР. 
II, 23 (1609). 
ДАРА, рж. 1. Шматочки проскури, розда- 

вні людям наприкінці літургії, антидор. 
XVI. Миска на дару чирвоная Арх. ЮЗР. 

1,1, 183 (1583). 
XVII. Где юже скончивши божественную 

службу... Діонисій, хотячи іти давати дару... 
отчинивши двери, обачить Літ. Сам. 43. 

XVIII. Тиснутся якь до дари в церкві 
Ким. Прип. 247. 

2. Тіло і кров Христові в'євхаристії в у ле¬ 
ткі християн. 

XVII. А инде дарами прстни тайни назн- 
ваются Кн. о Вірі, 205. 
ДАРАБЬ, рм. (уг. багаЬ). Шматок, кусень. 
XVII. Котрий изь твого поколіна шт¬ 

ат, будут служити моим попум... поза 
един дараб хліба Ветх. Сказ. 44. 

XVIII. Французи... великий дарабь отдоб- 
рш Австрії! Літ. Гукл, 80. 
ДАРА ГАНЬ, рм. Див. Драгань. 
XVII. Збивши до громади такь даракга- 

аовь, козаковь, яко и подданнхь зь маєт- 
еостий своихь Арх. ЮЗР. VI, І, 535 (1643).— 
В личбе великой людей розьно узброєннхь з 

даракганами, с хорогвями и бубнами Мат. 
Вишн. 169 (1645). 
ДАРДА, рж. (фр. <1аг(1). Січна зброя, на взір 

сокирки на дерев’янному дерокальні. 
XVII. Срица: З ґротом дарда Бер. Лекс. 

160. — Дарда — дреколц? сулица. Дардьі но¬ 
сячій—дардоносець Салон, сл.-р. 19. 
ДАРДАНСКИЙ, прикм. (з лат. багбапіиз— 

троянський). Троянський. 
XVII. беодорь... всіль на коня дардан- 

ского зо всіх найліпшого Жит. Св. 400-6. 
ДАРДОНОСЬ, рм. Що носить дарду. 
XVII. Оруженосец’, Дардонос: драбь з’ во- 

лочнею Бер. Лекс. 198. 
ДАРДОНОШЕНЬЕ, рн. Ношення дарди. 
XVII. Дароношенми: Дардоношенми Бер. 

Лекс 39 
ДАРЕМНЕ, ДАРЕМНО, присл. 1. Дурно, 

безплатно; без пожитку без корити, марно. 
XVI. Не хотечи, абих-мо єго милость крев¬ 

ного пана своєго служби даремне опустить 
мели, упросиламь єго милости пана моєго, 
аби... даровать рачиль Арх. ЮЗР. VIII, VI, 
24 (1552).—Старанємь чиниль у єго господар, 
мил., аби досланци В. М. не даремно се ту 
бавили, яко се могло теперешнего и трудного 
часу. Отдати рачиль господ. 1000, золотихь 
полскихь Гол. П. М. 1,156 (Л. ст. 1598). 

XVII. Тупе, Даремне, даром’ Бер. Лекс. 217. 
XVIII. Не толко ратвимь дюдемь даремне 

ничого ділати не иміють, но и діль бго Росу- 
дарскихь безь платежу ділати не иміють же 
Літ. Вел. II, 219. 

2. Марно, безпідставно, без рації, без вини. 
XVII. Сг/єтно: Марпо, даремне, нікчемно 

Бер. Лекс. 160.—Не даремно названа єсть 
црквь хва и кораблемь Транкв. Зерц. 50.—И 
смадьій Петрь ся даремно лякаєт Діад. Волк. 
54.—Нівчомь невиноват Васил..., а он Загорій 
даремно егопотваряєт Кн. Міск.Полт. 14(1692). 

XVIII. Не моли ся тай не надій ся на Бога 
даремно Поуч. Няг. 18.—Кто обмчаивь хріс- 
тіанскихь вь собгс не маєть, даремне и хрістіа- 
ниномь назьіваєтся Науки парох. 148. 
ДАРЕМНОСТЬ , рж. від «даремний», марніть 

безпідставність, порожність. 
XVII. Сг/єта: Марност’, нікчемност, порож- 

ность, даремность Бер. Лекс. 160. 
ДАРЕМНЬІЙ, прикм. 1. Безплатно данийг 

дарований. 
XVIII. Даремному коню не гляди в зуби 

Клим. Прип. 263. 
2. Безпідставний. 
XVII. Довель сведоцствами даремную жа¬ 

лобу помепенного повода Акт. Старод. кн. 53. 
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В. Марний. 
XVI. Але даремная твоя праца: не потреба 

било такт, много прикладові збирати Отп. 
И. П. кл. Оетр. 1051,—Аби вь небнтности 
того, чия ея справа точить, декрету ни якого 
не чинили: бовемь Яйремьная будеть Антир. 
547. 

XVII. Напросньїй: наглий, дрркій, зне- 
нацка припалнй, даремний Бер. Лекс. 87.— 
Даремній—!напрасний Синон. сд.-р. 19,—Да- 
ремнад ваша праца Жит. Св. 1678 р. 489-6. 

XVIII. Вейзірь зь хоружимь... ніякого 
своєй розмови даремной не учинили скутку 
Літ. Вел. IV, 49 (Пов. 1728). — Даремна... 
єсть молитва того, кто мовить: Оче нщь: а 
о чомь аншомь мислить Сімя Сл. В. 44 (1772). 
На даремноє, трно, без причини. 
XVII. Абис не брав именя бжого на дарем¬ 

ноє 6в. Реш. 405-6. 
ДАРЕМНІ, прися. Лив. Даремне, 

дурно, непотрібно. 
XVІ. Тая прозба ихь милости не будеть 

оть вашое милости даремні опущона Ак. 
ІОЗР. І, 87 (1538).—Обтяжливости великіе 
поддріньшь парафій своеє чинить... чого ми 
такь даремні опустити не хочемь Ак. ЗР. II, 
404 (1544). — ! той прозьби вашой не рачиль 
би єго королевская милость вь річи слушної 
даремні опустити ІЬ. III, 50 (1554). 

XVIII. Злий лукаво мовить бті: что ви 
тмом несмисленнім древо минаєте даремні? 
Укр.-Р. Арх, IX, 174. 
ДАРИТИ, де. Дарувати, давати в дар. 
XV. А мні дай Бь такоже иміти та и чсти- 

ти и дарити и стояти за тобою Ил. 908 (1287). 
XVIII. Івана новоодружившогось дарила вь 

коемь числі и я 15 овець Дн. Марк. III, 83.— 
Дарили нась рибою и вюнами Дн. Хан. 34,— 
Кума моя... дарила мене хусткою, а я єи стіонж- 
кою золотою іЬ. 207.—В коновку цеху дариль 
два рублі Кн. Цеху Кр. 13 (1759). 
ДАРИТИСЯ, де. Дарувати взаємно. 
XV. И тоу даристасА дарьми многнми Ип. 

369 (1148). 
XVI. А Витблянн намь не даритися никому 

Ак. ЗР. І, 352 (1503). 
ДАРКЬІЙ ,'прикм. Той, що любить дару¬ 

вати: схильний обдаровувати. 
XVI. Клеветниця, обмовницн, вмдачи єслм 

кто... до людей дар’кій, а склон’ннй моват 
іюхлібца Пам. укр. м. V, 222 (Кл. Остр. 
1599). 
ДАРМА,-О, присл. 1. Дурно, не платячи, 

беззаплатно. 
XVI. Которьій крияошанин сина своєго вь 

поцн восхощет поставити, владика маєт его 
дармо соверщити, ничего оть него не беручи 
Ак. ЮЗР. І, 125 (1549).—Дармо не хотіль, 
але мусиль купити Сп. прот. Лют. 137. —Вь 
школі теж братской дітей братьи... накла- 
домь брацкимь дармо учити повинни Ак. 
ЗР. IV, 23 (1589). 

XVII. Хвалятся тим у цолякувь єзуитове, 
же дармоу чать и молоди цвичать Гол. П. М. 
І, 201 (1614). — Той члвікь дарма додавадь 
имь всякой харчі Літ. Полск. 2. — Дармо 
лечшш кождого безь еребра Вар. Тр. (пр.). 3.— 
Відаєте добрі, же и намь друкарня не црі- 
йшла дармо Ак. ЗР. V, 206 (1687). 

- XVIII. (Турчінь) мене дармо пустил до 
Гробу Божого Пелгр. Ия. Виш. 99,—бели 
там оумрет, и там дар’мо попрячут Пам. укр. 
м. II, 232 (Рк. Тесл.). 

2. Марно, безпідставно, без причти. 
XVI. Которнє би ябедники людей дармо кле¬ 

пали боємь... аби тих ябедниковь винами ка¬ 
рано Ак. ЗР. І, 362 (1505).—Тни всі честнне 
и святне місца не прожне, ани дармо соборної 
церкви звіриль, але яко побожнійшой и 
уцтавшой зо всіхь Отп. кл. Остр. И. П. 425 - 
Не дармо ихь што-разь то болшіє через митро¬ 
полита и в ладніш отміняньє видимо Хр. Фш. 
Апокр. 1160.—Суть явними непріятельми 
креста Господня, за которих Хрнстось Гос¬ 
подь дармо умерь Ак. ЮЗР. І, 289 (1599). 

XVII. Вьсг/є: Дармо, надаремне, марне Бер. 
Лекс. 25— Дармо—всує, туне, без ума Синон. 
сл.-р. 19.—Перший тлумачи преложили... дар¬ 
мо, безпричиньї Кн. Рож. 105-6.—То єст сіно- 
жати куть власний Омелянов, а Назар Кова 
ленько дармо в то вклепався Ак. Полт. Гор 
Ур. II, 106 (1671).—Галка... дармо ся доброю 
именует Прот. Полт. С. II, 109-6. (1683).- 
—Дармосмо на него безчестиє наволокли бьш 
іЬ. І, 71-6. (1689). 

XVIII. И не дармо то през Дхь стий прогл- 
голано Клим. Вірші, 10.—Чого они поневажі 
сами не "сполняють дармо и оть нась себі 
віри ожидають Др. Богд. Хм. 149. — Я бо 
вижу, що вьі не дар’мо такі борзо привш 
до дому Пам. укр. м. І, 247 (Рк. Тесл.).* 

3. Без наслідку. 
XVI. Не дармо будеш лежати Кн. Гродск, 

Луцк. 413 (1565). 
XVII. Того Пскова модно крол добувані 

облегши штурмами гранатами але все дарма 
Літ. Полск. 10.—Дня и години единой стра¬ 
тити дарма а безпотребне шкода Сб. ЮР. 
85 (1679).—Люди... много трудилися взяи 
але дармо Крон. Воб. 311-6. 
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XVIII. Дармо тіе денги пропадуть Журн. 
Дай. Апост. 121.—Татаре, не тратячи дармо 
часу... всею потугою ударили Літ. Вел. 
IV, 45 (Лов. 1728). 
ДАРОВАНЬЕ, рн. 1. Надання, дар. 
XV. Вся дарованя, привиліа... хочощь 

безь порушеніа и безь обидь ховати, боронити 
и щитити Ак. ЗР. І, 74 (1457). 

XVII. (Анголи) єдини над’ дроугимя виш’- 
ше вь світлостяхь роз’ннхь: по мірі да- 
рованиА кождо ихь Транкв. Зерц. 3. — 
Далеко не тьілко од Добрих діль, але 
найпаче и од дарованій дха стго отстоимо 
Дв. Реш. 1-6— В том дарованА вічнои хвали 
и добра неотмінного в’ нбсньїх роскошах Літ. 
Рук. 1. 

XVIII. Хрстось єсть снь Бжій и Бгь истин- 
най, не по даровянію, но по существу Сімя 

■Ся. В. 92. 
ДАРОВАТИ, де.—йому що, або кого чим. 

1. Давати в дар, на власність. 
XV. Даровали єсмо и даємь слузі нашему... 

8 копь рускои личбн краковскои монітн ЮРГр. 
№ 55 (1424). 

XVII- Отць... синові своєму... одежу да- 
руеть 6в. Реш. 9-6.—Звикли смо себе вза- 
яь даровати на знань надии Рад. Ог. 9.— 
Четвертую част поля... от тещи єго Адарии 
Журавчихя сналого и дарованого за дочкою, 
а єго, Івана, жоною... завюл и продаль Акт. 
Старод. кн. 90. 

XVIII. Міні зас маленкому писанки да¬ 
руйте Вірші різдв. 141.—Тугай Беєви обома 
вами дароваль, откуду заледво чрезь особную 
ласку Ханскую великимь окупомь визволились 
Літ. Гр. 86.—Открьів’ши кинчі свои, злато 
и еребро и кадило и муро, и даровали єго 
стоую мле Лам. укр. м. II, 115. — Дароваль 
Іарьдаруса зброєю Ал.Типі. 40—(На умінія) 
дарованніє, уступленніє щш замінянніє... за- 
лись урадовий С. і Р. 5-6— Іосифь дароваль 
гробом новьімь Христа Поуч. Няг. 55.—Го¬ 
сподинь... весь долгь ему дароваль Сімя Сл. 
Б. 475. 

2. Давати, надавати. 
XV. И приде к нему англь вь образі Фе- 

досьеві даруя ему цретво нбеяоє за труди 
єго Ип. 180 (1074). 

XVI. Венетове вшелякими вольностями речь 
цосполитую Кретенскую дарують Отц. Ж. П. 
в. Остр. 1067. 

XVII. Даю—подаю, дарствую, дарую Синон. 
сд.-р. 19,—Аби тут вамь дароваль віки зло- 
сцітиє, а у нбі радости 9піл. 85.—Пане 
же... о што просимо, даруй намь 6в. Калл. 

929.— Грішному... дармо прощеніє гріхов 
єго.. гдь дарует 6в. Реш. 47. 

XVIII. Должень кождий о тоє млити: аби 
са нам дароваль от враг свободити Кпим. 
Вірші, 14.—Власт ему корол дароваль ніші 
мелници строити Вел. Сказ. 9.—Новими при- 
вилеями своими... нас всіхь даровати и упри- 
вилеовати ізволять ІЬ. 21. 

3. Вибачати, пробачати. 
XVII. Відаю жем з границ того листу ви- 

шол, але мя тьш дароуй Лік. на осп. ум. 28. 
XVIII. Бгь даруєть вин у гріха яко млерд- 

ннй Сімя Сл. Б. 77,—бжели нась кто з’ближ- 
нихшгашхв’ чімь оуразгшь коли даруймо и 
вшсин’мо з ердца туш оуразу Науки парох. 58. 

4. Жалувати, милувати. 
XVII. А своєй утрати не можеть ні на ком 

дойти, бо то стерал под час воєнний, ще войско 
не звикьло нікого даровати Ак. Полт. Гор. 
Ур. І, 189 (1670). 

— волность, давати волю, звільняти. 
XVII. Хто... служити хочет убогому, тому 

дарую єго волност и возмет учасництво дому 
моєго Жив. Св. 35. 

— горломь, душею, дарувати життя, ми¬ 
лувати. 

XVI. Змиловавшися надо мною, горломь 
дароваль и вшволиль Арх. ЮЗР. VIII, III. 
334 (1582). 

XVII. Просили. чтобь ихь даровали душами 
и пустили волно зь женами и дітми Літ. Гр. 
250. — Кождого великодню вязня... горлом 
даровал 6в. Реш. 42.—Даровалисмо єго Левка 
горлом Кн. Міск. Полт. З (1693). 

XVIII. Я тебе брате дарую горьлом и здоро- 
вдм Ал. Тиш. 40. 

— здоровьемь, уздоровляти. 
XVII. Гь... здоровьєм дарует єго (хорого) 

@в. Реш. 24. 
— карностью смертельною, дарувати життя, 

милувати від смертної, кари. 
XVII. Врядовне даровано нась карностю 

смертелною ІІрот. Полт. С. II, 57-6. (1678). 
— покоємь, дати покій, не турбувати. 
XVIII. Кривонось... отступиль зо всімь 

обозом от Махновичь и дароваль Вишневед- 
кого покоємь Вел. Сказ. 55. 
Дарований листь. Див. Даровньїй 5 листь. 
XVI. На он чась даль листь мой дарований 

под печатью АгсЬ. 8ап§. VII, 62 (1561). 
ДАРОВАТИСЯ, де. Мінятися дарунками, 

дарувати одно одному, дарувати навзаєм. 
XVIII. Брали поулици каміняч’ко и тьш ся 

єдно другому даровали Пам. укр. м. II, 331 
(Рк. Тесл.). 



Даровизна 668 Дарь 

ДАРОВИЗНА, рж А: Дарування, подарування. 
XVIII. Которьш обіцуют’ любь дарують 

могуть отступати от обітницн и даровизни 
Собр. Прип. 125.—Гриневичевимь селищемь... 
завладіли, куплею ли нили даровизною, про 
то я уже не знаю Арх. Мот. 42 (1740). 

2. Те, що дарується, подаровано, дар, пода¬ 
рунок. 

XVI. Яко єсть даровизна Константна Пер¬ 
шого цесара, рекомо Селивестрови бискупови 
Римекому учинена Хр. Фил. Апокр. 1552. 

XVII. Дворь мой власний на всемь и зь 
пляцомь, которьій оть помененного пана мал- 
жонка моєго вічною даровизною маю Пам. 
КЕ. II, 887 (1615).—Вписуєтся даровизна 
зь облегациями шпиталеви и ншцьімь бідньшь 
лекгована Арх.ЮЗР. І, IX, 124 (1636).—Мою 
старост готовую ку смерти турбуєте не контен- 
туючися моєю даровизною Прот. Полт. С. II, 
55 (1678). 

XVIII. Значною частю землі и кгрунтовь, 
в повіті чигринском, ударовал мя, и приви- 
леями своими висоцеповажними, тую даровизну 
ствердіть єсть Белі Сказ. 22. 
ДАРОВНИКЬ, рм. Той що дарує, дародавець. 
XVII. Даровникь почести, подвигополож- 

никь:тот’ которьій даєть нагороду запасником, 
албо герцмромь Бер. Лекс. 32. 
ДАРОВНЬІЙ, щткм. Що стягаться до да¬ 

ровизни надший. 

Даромь що, дарма, що хоч, не зважаючи 
на те що. 

XVIII. А чи вже пакь ти продавь воли гень 
онь тій? Коли ні, продай мині даромь що 
слепіи Пер. Мат-. III, II, 158. 
ДАРОТВОВАТИ, де. (ц. сл.). Дарувати. 
XVIII. Вола бжід... по беззаконіям ншим 

знат дарствуєть Клим. Вірші, 10. 
ДАРУНОКЬ, рм. Що дається даром, пода¬ 

рунок. 
XVII. Приндти рачь тот дарункь Тит. 

16 (Митура, 1618).—Патріархове дають удо- 
минки и дарунки вмісто чиншу Турчинові! 
Копист. Пал. 926 —То ест барзо великий да¬ 
рунок бжий ...при млтві слезьі 6в. Реш. 18-6. 
—Вас убогатит Двдь яким урадом албо да- 

| рунком Крон. Боб. 95. 
XVIII. Когда прійшло до самого тоєй обіт¬ 

ниці и дарунку вшіолненя, ніхто шчого 
складати не схотів Літ. Вел. IV, 82 (Пов. 
1728). 
ДАРУНОЧОКЬ, рм. Здрібн. від«дарунот. 
XVII. Амнологїа...през’ ділатели в’ шо- 

графїи в’ даруночку низко принесеная Тит. 
234 (\>. 1630). 
ДАРЬ, рм. 1. Дарунок, подарунок. 
XIV. Волен продати и за дарь да(ти) кому 

коли хочеть ЮРГр. № 2 (1349). 
XV. Леонь посли Рускьія почетивь дарми 

І золотом и паволоками Ип. 28 (912).—Вьлни 
— листь, документ що свідчить дарування. 
XVI. Листь даровньїй што онь мене своєю 

частю дароваль Кн. Гродск. Луцк. 130 (1562).— 
Сину моєму Миките Федоровичу Хорохорин- 
скому и сес мой листь даоовний дала Арх. 
ЮЗР. VIII, IV, 96 (1578). ' 
Даровньшь обичаемь, даруючи. 
XVII. В подвншеяю титулу даровннмь обн- 

чаємь никому дармо не дають, ани возвншають 
Ак. ЮЗР. II, 228 (И. Виш.). 
ДАРОМЬ, пргссл. 1. Дурно, беззаплатно. 
XVI. Фримарки... кгрунтами того именя 

дубровицкого чинил аникоториє и так даром 
пустил Ж. Курб. І, 126 (1578). 

XVII. Туне, Даремне, даром’ Бер. Лекс. 
217,—Волно ...пну Прокопови тиєю лукою 
владіти... даромь дати Прот. Полт. С. II, 42 
(1676). 

2. Марно, без причини. 
XVII. Не надаремне то грозят геєнною, не 

даром теж зготованьї соу’т такь великіе добра 
Лік. на осп. ум. 27. 

XVIII. Вщалося щемранє, же голодни и 
холодни..., а даромь в полю и окопахь гинуть 
Вел. Сказ. 82. 

продати или за дарь дати ЮРГр. № 81 (1445).— 
Нєгодитса тобі дару своєго принести боу 

і Чет. 1489р. к. 14. 
XVI. Дар, нодарок Зиз. Лекс. 97.—Вол’сви 

принесли дари 6в. Пер. (рк.) 23-6. 
| XVII. Дора: Дарь, албо дарованіє Бер. 
Лекс. 268.—Дарь—дарь, корвань Синон. сл.- 

; р. 19.—И я смертний не от моєи худости что 
внести могу, но даромь Дха Стого Транкв. Зерц. 
Ад.—Нікому гдь не отпущаєт... которого бн 
своими дари не учтйл Каз. № 32, к 6-6.—Любти 
трапеза... дари найчеснійшіі и охолоди при- 

1 носить дші Ліств. 22-6.—Кролеви новоро- 
жденному зо всіхь ісролевь поклонь свой вес- 
поль з дари своими дорогими отдають Рук. 
№ 0. 4° 86, к. 94-6,—Слезн... дар дха стого 
6в. Реш. 18-6. 

XVIII. Осліплю очьі даруй, руці цліню 
мздою, хотя би онь и стій, потягнеть за 
мною 36. № 1748, к 4.— Оргзхи волоокій 
для господаря добрьімь даромь Божіимь суть 
Укр. Госп. Пор. 77. 

2. Даток, хабар. 
XVI. Мають на тоть вряд обирати людей 

годннхь, набожьнихь, емнельннхь, безь кой- 
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дьк даровь, подь сумніньемь Ак. ЗР. II, 78 
(1510). 

XVIII. Я№№ присягою... буду судити... 
не з приязни, ни з звади, ни з боязни, ни за 
подсули и дари и не з надежди потаємних да¬ 
ровь Стат. 38-38-6. 
ДАСКАЛЬ, рм. (гр. ї’.їіагаїлс). Дидаскал, 

учитель. 
XVII. Даскал, или учцтел сея школи, маєт 

бити благочестив Пам. КЕ. І, 48 (1624). 
ДАСТАМЕНТЬ, рм. Тестмент, духівниця. 
XVI. Князь Оздор... росказаль и на даста- 

мелте своєм описал аби... мне тоє віно моє 
отдали АгсЬ. 8ап§. VI, 65 (1564). 
ДАТА, рж. (лат. бак). Ознака року, і дня 
т певнім документі 

XV. Листь свой церкви Божой даль подь 
датою лита Божого нароженія тисяча пят- 
соть сорок второго Гр. кн. лит. 27 (1499). 

XVI. Листь... подь датою місяця марца 
двадцать четвертого дня, индикта второго. 
Ак. ЮЗР. І, 173 (1570).—Дата у того листу 
у Вилни року 59 месеца Анреля осмого дня 
АгсЬ. 8ап§. 404 (1571).—Виволаня ихь номкну- 
лнсмн и помнкамн до шести місецей, оть 
дати листу нинешного рахуючи Арх. ЮЗР. 
1,1,192 (1585). 

XVII. Подь датою року тисяча пять соть 
двадцать второго Гол. П. М. І, 269 (Ак. 1624).— 
Другій листь... вь даті вь Кобрипи, Іюнія 
десятого, року шестьтн сечного девятьсоть 
датьдесять девятого, индикта девятого Ак. 
ЗР. V, 3 (1633). 

XVIII. Листь до гетмана Калиновского да¬ 
тою з Чигрина будто писаций Бел. Сказ. 61.— 
Другій универсаль одправлеиь подь датою 
сего Февраля 9 дня вь полкь Гадяцкій Журн. 
Дан. Аност. 4,—Тестаменть тозйь и всякихь 
записовь у права за силнихь не принимат би 
«ай на даті или на потребномь містці сщи- 
щеяно Стат. 58-6. 
ДАТА, рж. 1. Надання, дар. 
XVI. Ми за службу єго дали єсмо ему... 

оетров нащь... А не мають и потомки наши 
сей дати нашоє нарушати Ак. ЮЗР. І, 31 
(1503).—Я єго маю и повинна буду ховати и за 
служби єго ему нагорожати датою, або в рядом 
Арх. ЮЗР. VIII, IV, 342 (1544). 

2. Даток, вкладка. 
XVII. Отдавали дату місячную до скрьшкі 

Арх. ЮЗР. І, XI, 151 (1644). 
ДАТЕЛЬ, рм. Див. Давца. 
XVII. Члвкь... Бга... якь ласки и слави 

іителд... досконале любити не можеть 6в. 
Бал. її, 89-6. 

ДАТИ, де Див Давати.' 
ДАТНЬІИ, прикм. Охочий до давання. щед¬ 

рий, гойний, жертовний. 
XVII. Проповідь... закамднюлнє рт/ки, до 

чинєна Ялмужшл, МдКІСИМИ и датними чинить 
Тит. 325 (П. Мог. 1637). 
ДАТОКЬ, рм. 1. Податок, данина. 
XVII. Людей... до работизнь и датковь 

не потягали Ак. Зем. 106 (1657).—Позволяємь... 
гандліовати безмитне и безь вшелякого датку 
до скарбу нашого належного Пам. КК. III. 
396 (1659).—От датьку поборового... уволняєм 
Прот. Полт. С. II, 190-6. (1688). 

XVIII. Жадннхь датковь и повинностей 
не маєть и не повинень будеть онь п. сотникь 
вимагати, подь неласкою нашою Млр. Посп. 
Кр. 35 (1701).—Жадннхь от нась не потре-. 
буючи датковь и платежовь рочнихь до своєй 
монарщой казни Вел. Сказ. 94,—Платили зь 
куфи и зь носатки обнкновенний индуктовій 
даток Унів. Дан. Апост. 24. 

2. Подарунок. 
XVII. Хитровь датками Виговского прел- 

стився Літ. Сам. 250. 
XVIII. При особлявомь на войско тоє запо- 

рожскоє тисячи талярей и ■ двадцяти куфь 
горілки датку, зосталь освобождень Літ. 
Вел. II, 342. — Не хотячи ні зь чимь на- 
задь отпускати, кождого датками тожь 
грошми и сукнами доволствуємь ІЬ. III, 
84. — О святкахь ралціовь и другихь ні- 
якихь датковь не вимагали Унів. Дан. 
Апост. 58. 

3. Надання, офіра, вкладка, внесок. 
XVI. Жадаємь аби ваша милость рачили... 

даткомь своимь запомочи, што кому Богь 
милосердий на сердпьі положить, чимь би 
они тоть храмь Пречистоі Богоматери знову 
змуровати міли Ак. ЗР. III, 19 (1547).—По¬ 
зволили бити послушни во всемь, завязу- 
ючися сумнінямь своимь такь даткомь, яко 
и послугою на речь кгвалтовную посполитую 
Арх. ЮЗР. І, XI, 4 (1599). 

XVII. Оутішь смоутннх, єсли не даткомь, 
предся словомь Тест. Вас. 41. — Датковь 
мало, а присловя и вьшовокь много Пам. 
КК. III, 51 (1608). — Залецает’ тежь за 
оумерлнхь датки, яко добрни и Бгословь 
Григорій Тр. пости. 38.—Датокь на оправу 
церкви Божой Арх. ЮЗР. І, X, 620 (1661).—- 
Каждий поляк давал по пінязю... на оливу 
до лямпн святого Петра и названо тот да¬ 
токь Свято Петре Крон. Поле--. 362. —■ Не 
потребуеть бо црь небесний от тебе члче вели¬ 
кого датку 36. 1693 р. к. 115-6. 
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XVIII. Не лвдемь, але Вгови самому, той 
побожний чинимо датокь Науки парох. 10В. 
4. Плата, заплат, виплата, вкладка. 

XVI. А што твоя милость писаль до мене 
о сребромое, котороежь бьшь есми заставили.. 
его милость... казаль ми тое моє сребро безь ка- 
ждого датку пінязей видати Аж. ЗР. II, 93 
(1511).—Царевичу Пуньскому кь первому датку 
придаваль би еси по пятидесять копь грошей... 
и тоть датокь даваль би еси... сполна вь ко- 
ждьій годь ІЬ. 390 (1542). 

XVII. А сходячися вь 4 недели довинень 
кождьій брать до скринки братское по 4 бі¬ 
льш. дати. А которьій брать... не могль би 
такь часто до схажок ся ставити, тедьі повинен 
будет ведлуг реєстру задержаньїй даток в рокь 
разом отложити Пам. К.К. І, 31 (1623).—бели 
би... собі вь чомь шкоду міноваль и не могь 
би ся тьімь даткомь обирти, теди ему п. п. 
Братня прирекли и обецали нагородити Арх. 
ЮЗР. І, XI, 121 (1636).—А що тежь писаль 
в. м. взглядомь того своєго товариства, ко¬ 
торое еще не уконтентовано оть нась грошо- 
внмь даткомь: тедьі памятовати будемь ми 
и о тнхь Ак. ЗР. V, 164 (1680).—Волно... лугь 
кошовали безь жадного на монастчрь датку 
Ак. Зем. 120 (1689). 

5. Хабар. 
XVIII. Сотник...? из [войска (отцускмючи 

козаков... береть знатний датокь Оп. ст. 
Млр. II, 330,—Призвано нікоторихь малорос- 
сиянь вь тайний верховньїй совіть, а именно 
Гамалію сотника топалекого спрашиваясь о 
даткахь от них г. Наумовимь полученнихь 
Дн. Марк. II, 244. 

6. Пеня, кара грошева. 
XVII. (Люде) скарани великим, датком пі- 

ндзей Гал. М. ІІр. 61. 
7. Давання, дання, надання. 
XVI. Посполитий ест даток ласки божей 

Катех. 52. 
XVII. Дарунки его (бга) незличонни и вше- 

лякий датокь нізащо важимо 6в. Вил. 58-6. 
XVIII. ВьТякомь)моємь датку плеца зь ле¬ 

вадою при семь же записі подь печатми и ру¬ 
ками стверженомь зрекаюся вічними часи 
Арх. Мот. 16 (1703). 

8. Посаг. 
XVI. За которою панною... датку взяль 

есми доент немало Арх. ЮЗР. VIII, III, 118 
(1566). 
ДАТЬЕ. рн. Див. Данье 1. 
XVII. Ревека... щодробдмвость в’ дати од¬ 

ного напдю блеазару послу Авраамову ока- 
зала Тит. 136 (Копист. 1625)... 

ДАФИНА, рж. ДАФИНЬ, рм. (гр. Мт^). 
Лщ. Баиш. 

XVII. Садє под деревом дафиною молдед 
Бгоу Пам. укр. м. II, 99 (6в. Уч. Уг.-р.). 

XVIII. И став’ши под єдиним деревом дафи- 
номь и там почала млтвьі говорити Пам. укр. 
м. II, 67 (Рк. Тесл.). 
ДАХА, р. сп. Див. Данье, датокь. 
XVIII. І присловіє рече: «коли даха, то 

также будет и от мене взяха» Клим. Вірші, 
26.—Коли даха то и взяха Клим. Прип. 220. 
ДАХОВЬІЙ, прикм. від «дат. 
XVIII. Жилища татарскіе... не мають ни на 

хатах ни на мечетахь дахового покрову Дн. 
Хан. 26 (1723). 
ДА-ХТО, займ. Див. Дакто. 
XVIII. Ажь би тото дахто смивь оучмнити, 

тоти гради за котра така землд крлена буде, 
погинуть Урб. 69. 
ДАХУВКА, рж. (пол. йасЬбтска). Цегла да¬ 

хова, дахівка. 
XVII. Гончереви за дахувку—зл. 19 Арх. 

ЮЗР. 'І, XI, 656 (1634). 
ДАХЬ, рм. (пім. ПасЬ). 1. Покрівля, стріха, 

верх. 
XVI. К’то боудет на крові (па дахоу або на 

стрісі) а статьки его в’домоу, нехай не сходит 
вздти ихь 6в. Пер. 63.—Зле, же церковь Во- 
жію вь дахахь и вь будованим усмотруючи 
чтите Хр. Фил. Алокр. 1310. 

XVII. Покровь: Дахь, накрьітье Бер. Лекс. 
110.—Дахь—здо, кровь, покровь Синон. сл.-р. 
19. — Тесли, що на кгрунті дах побив, далем 
грош 8 Арх. ЮЗР. І, XI, 345 (1616).- 
Воробей високо собга гніздо чинить на даху 
Гал. Кл. Раз. 231. —Неестем годень, абнсь 
под дахь мой вшоль 6в. Вил. II, 17—Люде 
йдучій зостоновляютея трохи десь подь дахомь 
Дм. Рост. 86 (1698). 

XVIII. Козаки чрезь окопи на городовіє 
паркани почали дратися и за_ малим уже 
на дахи и улиці не злізали Літ. Вел. IV, 
55 (Пов 1728).—Домове же толь широкіе 
на улици ймуть дахи, яко аще би и наибо- 
лшій дождь биль, мощно подь ними пройти 
безь омоченія ногь Гр. Барск. І, 147.—Не 
займетея одь искри солома на даху Укр. Госп. 
Пор. 78. 

2. Поверх, осада. 
XVII. Мдоденец сном отягченньїй з’ окна 

аж з третего даха упаль и умерь Жит. Св. 
472. 
ДАЧА, рж. 1; Податок. 
XV. А дачь на нась у нихь никоторькь не 

имать, ни серебщизни, ни ямщинн и ника- 
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кихь наметовь на ихь не метать Ак. ЗР. І, 
58 (1443). 

XVIII. Людей посполитим»... никто бн на 
приватную свою работу не принуждаль и 
никаких'ь не домагался на нихь дачь Унів. 
Дан. Аност. 52 (1732).—Семень Шкура, кра¬ 
вець... сталь жить подь онимь полковникомь, 
чему уже будеть тринадцатій годь, отбувая 
ему всякую повинность и консистенскую дачу 
Арх. Мот. 195 (1770). 
і Дарунок. 
XVIII. Кто что на монастирь... отдать... 

похочеть, доджен таковую дачу дроизводить 
грошми Кн. Нос. 17-6. 

3. Плата, виплата. 
XVIII. Нехай бн влдки ничого не брали: 

даремно без всяких дачь блсвціали Клим. 
Вірші, 95. — Для чого и грошей, опрочь 
нашихь прежнихь дачей, далисмо имь при 
отоді нащомь 2000 золотихь Літ Вел. III, 
451. — Однакь при той дачи (грошей) мі- 
югь вичитать данние онимь вь прощломь 1721 
году, за которие не заробили Об. Черн. 121.— 
Пасічнику уздицкому по рахубі дача годо- 
вая показалась, именно грошей 25 зол. Дн. 
Марк. І, 208 

4. Дання. 
XVIII. Писма принесена правителскіє: о дачі 

возовь комнаніицамь Дн. Марк. І, 39. 
5. Посаг. 
XVIII. Такую дачу з дому моего за дочкою... 

надлежало бн старшині обявить Ск. о р. 
Мил. 12 (1739). 
ДАНЕ, присл. (ц. сл.). Коли, якщо. 
XV. Борись пькшеть в Білігороді на сі- 

йЬНИІЩ сь дружиною своєю и с попн Біло- 
городьскьши даче бн не мнтникь оустерегль 
имоста не переметаль то яли бьппа Ип. 
415 (1150). 
ДАЧКА, рж. Податок. 
XV. Казаль записати по души своєй кь 

. ианастнру... село Корчичи и зо всими дач- 
! ками, зь медовими и грошовими, и сь полюдьемь 
! Ак. ІОЗР. І, 23 (1491). 

XVI. А иншихь имь, окромь того, никото- 
рнхь на нась дачокь не давати Ак. ЮЗР. І, 85 
(1534). 
ДА-ШТО, ДА-ЩО, займ. (словац. басо). 

Щось, дещо. 
XVIII. Ачей дащо доброго и в’ Римі 

увидімь Ал. Тиш. 60.—Ней намь дащо дасть 
Пай. укр. м. І, 334 (Рк. Тесл.). — Ажь бн 
Пань хотгавь... инше дашто на продажь даґде 
везти, мусит са перше из кметьми злагодити 
Урб. 55, 

ДА-ЯКЬ, займ. (словац. ба]‘ако). Ять, 
ятебудь. 

XVIII. А єжелм бн вино ся да акь не вро¬ 
дило правда што и тогди кміт, повмнень щ- 
лскій Вамь дати Урб. 60. 
ДА-ЯКЬІЙ, займ. (словац. бараку). Якийсь, 

ятй-небудь; деякий. 
XVIII. Ажь би даяка робота сд дала... 

мусить гашть панови тоту работу за тоту оуста- 
новлеяоу платню отробати Урб. 52. 
ДБАЛОСТЬ, рм. Пильність, старанність, 

ретельність. 
XVI. А о нась и о намістникахь нашихь 

Софійскихь не хотіль бн дбалости чжнити 
Ак. ЗР. IV, 36(1590). 

XVII. Вреженіє: Стережене, дбалост Бер,- 
Лекс. 10.—Дбалость—радініе Синон. сл.-р. 
19. — Всім любдчим Хса потреба великую 
дбалость старанье и печу- и от бга оумудроную 
хитрость показати Просв. 150. — Мудрость и 
Правовюрноет и діль добрнхь дбалость Гал. 
М. Пр. (пр.) 8—Пилновали з великою дбало- 
стью, щобь таковне здрайцн не могли про¬ 
минути зь сее на тую сторону Ак. ЗР. V, 
172 (1682).—Не хотіли прилежное вь про- 
мнслахь воєнньгхь приложити дбалости ІЬ. 248 
(1691). 
ДБАПЬІЙ, прикм. Пильний, старанний, 

ретельний. 
XVI. Сторожу служебньвш чуйную и дба¬ 

лую при границахь непріятельсішхь держали 
Ак. ЮЗР. І, 148 (1559). 

XVII. Дбалне абьі члойнійшими єще бнди, 
а лінивне дбальшими ся находили Пер. Мат. 
І, Ц152 (1614).—Презвитера дбалого и чулого 
в повинности своюй и милостника науки по- 
винни держати Пам. КК. І, 34 (1623). 
ДБАГГБ; присл. (пол. ПЬаІе). Пильно, та¬ 

ранно. 
XVI. Хочеть росказати паномь воєводамь, 

абн то осмотріли, и вряду судового, также 
и вижовь кожднй у своемь повіті причинили; 
до чого маєте сами дбалі причинятися Ак. 
ЗР. III, 52 (1554). 
ДБАНЬЕ , рн. від «дбати». 
XVIII. О взаємномь Дорошенковомь мало 

дбаню тоєй коммисіи Літ. Вел. ІІ, 236. 
ДБАТИ, де. 1. Піклуватися, опікуватися, 

клопотатися. 
XIV. А будуть ли такьш найденн, што не 

дбаючи, а своє лакомство полня, которую жи¬ 
вотину истратить, тогдн нмають платить тому, 
чье будеть Ак. ЗР. І, 3 (1347). 

XV. И оцять онь о тобі государи «воємь 
мало будеть дбати, какь н передь того в огцн 



твоємь не дбаль, и о братії твоємь, и о тобі 
Ак. ЗР. І, 214 (1500). 

XVI. Король єго милость ничого не дбаєш 
какь Московскій своихь подданнхь ховаєть 
у вірі Ак. ЗР.' І, 348 (1503).—Недбайте мя 
знаменатк, же сміда еемь; бо мя єсть слнце 
на берві промінюю П. П. 50. 

XVII. Рада: Дбай, мій на баченю Бер. 
Лекс. 133.—Такими а? бити, о дгати, пильно 
дбайте Бер. Вірші, 88.—Я о вась недбаю, бо 
я маю надь вась ліпшихь рицеровь Літ. Льв. 
254. — Якь собі хто хочєт, нехай ся домов¬ 

ляєте; я це дбаю Діар. Фял. 88.— Юж недбаю 
їдьімся помстил над непрідтелем весолнй уми¬ 
раю Ал. Печ. 168.—Самарянинь...єлеєм и вином 
сердечне єго опатрав: стараючися и дбаючи 
коло него Єв. Рещ. 12— Ятвежи... валечньїй 
бшь смерти недбаючій народь Крон. Соє. 6.— 
А що ся ткнет гонору, котрий собі маю, уже 
о том якобн мало я и дбаю Др. Ол. Ч. В. 136. 
Члвкь богатьій, которьій много позасіваєть, 
недбаєть о позостальїи от серпа класи Рад. Ог. 
33,—Мало дбаеть о спсеніи дши своеи Рад. 
Він. 961. — (Закоппикь) о свщкую славу 
недбаєть Домецк. З, —0 суєтную людскую 
дбаль славу Дм. Рост. 120 (1685). — 0 чомь 
чернь не знала, о которихь онь мало дбаль, 
маючи при собі піхоти кидка тисячь Літ. 
Сам. 104. 

XVIII. Хто дбаеть той маєть Клим. Прип. 
251.—Ужеж би я о той даламане не дбавь, 
тилко біда що Господь намь у школі зимно 
давь Укр.-Р. Арх. IX, 49.—О славі вічной 
не дбаю ІЬ. X, 440.—Мало дбаль о Лядскую 
ласку и коммисію Літ. Вел. II, 240,—Ромо- 
дановскій певную иміль причину не дбати 
щире о Чигринской'цілости ІЬ. 467.—Світь 
мовить кохаю о діну не дбаю Рук. К. У. 
■№21, к. 6.—Кождьій з' нась повинень самь 
длд себе дбати и старатись-Сімя Сл. Б. 16.— 
Толко тій маютсд добре, которіи о себга дбають 
ІЬ. 299.—Тобь я камь ся де подівь, а воно 
нідбає; щоб худубки доглянувь, того нігадає 
Довг. 111. 

2. Вважати на, звертати увагу на. 
XIV. Коли кто будеш осужень на доснть- 

учиненье, а любо на рукоимство, а они не дба¬ 
ють, и зь суду йдуть прочь Ак. ЗР. І, 6 (1347). 

XV. Тни дівки мають своє узять, не дбаючи 
на отмолву мужа своєго Ак. ЗР. І, 390 (1420). 

XVI. Князь Богушь, не дбаючи о заруки 
єго мидости господарскии, предся тин земли 
безправне, моцне кгвалтомь держить Арх. 
ЮЗР. І, VI, 23 (1537).—О листи врядовиє 
князя старости Луцкого ничого не дбаючи, 

предся тни земли и дуброви кгвалтом отнял 
ІЬ. 35 (1542).—Сси справедливий, а не дбавши 
ні на кого и не смотришь на особу людскую 
6в. Пер. 17,—На тот листь пана подскарбего 
поведиль, иж дей я о него мало дбаю Кн. 
Гродск. Луцк. 80 (1562).—На упоминанє и 
нрозбу, абьіхь нхь зь замку пустидь, дбати 
не хотели Арх. ЮЗР. І, І, 11 (1565). — 
Литрополить, ничого не дбаючи на сро- 
кгость правную, конституциями обьварова- 
яую, чиниль собе якийсь зьєздь вь Берестью 
іЬ. 436 (1594).—На навпомщанье наше отцов- 
скоє дбати не хотять Хр. Фид. Анокр. 1776. 

XVII. Они на тую єго екскоммунікацію, 
| якь намній неважную, нічого не дбали Ко- 
і иист. Пал. 666.—Народ Росскій... на моць 
| Римскую мало дбаль ІЬ. 1103 —Идм пречь 
бйсе я на твом погрозки ничого не дбаю Рук. 
№ 0. 4° 86, к.55. —Мало тихь, которш на єго 
взнванє дбають Єв. Вил. II, 44.—Отць... мало 
дбал на єго слезн Жив. Св. 31.—Народь Рос¬ 
скій...о богатствоана о строй бьшамній недбаєт, 
золотом’ тежи сребром погоржаєт Тит. 74 (Ко- 
пист., 1623).—На нхь лагодне и братерское 

| напоминанє не дбаль Арх. ЮЗР. І, XI, 
142 (1641).—Но ми ихь мовеню не дбаємь а 
внимаємь святому писаню Сп. прот. Лют. 70. 
— Когоіа пегпаіезг, гайу нейЬаіезг, ваш 
зоЬі 8Є]тіце82 Кгоп. Іегі. 1,115 (1648).—Іс рече 
им: не дбайте, не бойтесд: ото я сам єстем, не 
вонтпите Єв. Реш- 31.—Другои теди ночи 
такий же голос услишаль але онь... на тое 
ничого не дбал 36. 1693 р. к. 77-6.—Ні на 
чий плачь не дбаєшь Транкв. П. Мн. 150.— 
Гетман розослаль свои універсали, але на тое 
мало дбали Літ. Сам. 142.—Они на єго ревний 
и великій плач не дбаючи, хотіли єго забита 
Рук. Хрон. 24. 

XVIII. (Козаки) пойдуть сполне против і-, 
Поляковь войною... не дбаючи на тую при¬ 
сягу, которую гетманамь по неволі и под 
оружіємь виконати мусіли Вел. Сказ. 35.—0 
дшу не дбаю Рук. К. V. № 21, к. 6.—На тоє 
недбаєть тилко плечима стискаєш ІЬ. 27,— 
Вишоль з того вшиткого жолнірь не позва- 
лаючи нич шатанови ани на ихь грозбн дбаючи 
Пам. укр. м. IV, 240 (Рк. Присл.).—Єднань 
того я не дбаю, на Господа уповаю Пер. Укр. 
Лир. 31.—Отца на мя и матку завше направ¬ 
ляють, на иевинность мою бинамні не дбають 
Укр.-Р. Арх. IX, 234. 
Ни за що собі не дбати, за ніщо мати, не¬ 

хтувати чим. 
XVI. Рукоположенья святого отца патріархи 

низашто собі не дбаль Хр. Фил. Анокр. 1056. 
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3. Набувати, добувати. 
XVIII. Коли мсць май кождий собі дбай 

Ким. Прип. 221. 
ДВА, ДВИ, ДВБ, числ. Два, дві, 2. 
XIII Аже кто виміть два різа ть то 

взати іемоу исто Р. Правда (К.) 42. 
XIV. За дві гривні віснин меду за гривну 

ЮРГр. № 6 (1366).—Ис кождого кмета но два 
гроша ІЬ № 12 (1377). 

XV. Ошвивщима же са двіима снома его 
едннь 4 літ а дроугии двоу діть Ип. 717 (1201). 
—Ііамь имають служити и нашимь намі- 
стяикомь двома стрільцема на заволаную войну 
Ак. ЗР. І, 59 (1445).—На конци книги нащоль 
есми дві слове написанн Чет. 1489 р. к. 49-6.— 
Придавши ей едископовь двохь, казаль про¬ 
вадити Ак. ЮЗР. II, 112 (1494). 

XVI. Мають промежку себе вь кождий годь 
обирати дву бурмистровь Ак.ЗР. II, 78 (1510).— 
Вь понеделокь увечере дву годинь вь нони 
Кул. Мат. І, 49 (1576).—Прищедши подь цер- 
ковь вь суботу зь двима возними... пань пи- 
сарь кгродский Луцкий росказаль Арх. 
ЮЗР. І, VI), 139 (1597).-Две ведри меду ІЬ. 
290 (1600. 

XVII. Дві точки або пункти—двоточіе, двоє- 
тоніе Синон. сл.-р. 19. — Ту ясне яоказаль 
лрез тш дві слова Кн. о Вірі 111,—Двома 
днями нредь праздникомь дрибиль до Кієва 
Ап. Ап. 306—Дві казань* вь одну ндлю мо- 
туп са повідати Гал. Кл. Раз. (пр.) 6,—Невм- 
діди ихь жолнгаре, тилко виділи дві дерева 
ІЬ. 464.—Надаємо вь подданство дві селі Ген. 
сл. Черн. п. ЗОЇ (1687).—Білль Сауль... літь 
дві добримь... кролемь Крон. Боб. 91. 

XVIII. Вь дві літі оть теразнійшого 
трактату рахуючи Літ. Вел. II, 110. — Дижь 
хлибних Дви Он. им. Дан. Аност. 263.—Покри- 
вадь дві гаеованих одно білое другое вишне- 
воз РКПЛ. 18.—Якь би дві або три слонца 
здадуть ся бити Пр. Госп. 13. — Двохь ихь 
токмо пришле до цркви Сіма Сл. Б. 42 (1772). 
О дву конь, у дву конь, у двукінь, парокінь. 
XVI. В погонь один другого вьшравуєть о 

дзуконь Арх. ЮЗР. VII, І, 602 (1552). 
XVII. Кождий воз о двукон Арх. ЮЗР. 

І, XI, 640 (1627). 
XVIII. Посдаль зь тимь знакомь у дву 

копь доброго и справного человіка своєго 
вь Черкаси Вел. Сказ. 16. 
ДВАДЕСЯТЬ, числ. Двадцять, 20. 
XV. Яко бити літома двемадесАТЬма ти по 

луні Ип. 279 (1114).—В се же літо потрд- 
СЄСА зємла семтдбрА вь двадесАТЬ шестьш ІЬ. 
285 (1117). 

XVII. Тое отобралем... на'ден двадесят пер- 
вии Прот. Полт. С. II, З-б (1675). 
ДВАДЦАТЕРГА, ДВАДЦАТЕРО, ДВАДЦЕ- 

ТЕРО , числ. Збірне від «двадцять», двадцятеро. 
XVI. Жаловаль... о покрадене свиней его 

дворннх двадцатерга и двойга Кн. Гродск. 
Луцк. 197 (1570).—Козь двадцятеро и осмеро, 
свиней двадцатеро и одно Арх. ЮЗР. І, І, 20 
(1570).—Гусей... сирих двадцетеро и семеро 
Ж. Курб.’і, 293 (1588). 

XVII. Матка моя... взяла на свои руки 
двадцатеро ...тих пчолят Прот. Полт. С. II, 
42-6 (1676). 
ДВАДЦАТЬ, ДВАДЦЕТЬ, ДВАДЦЯТЬ, 

ДВАТЦАТЬ, числ. Два рази десять, двад¬ 
цять, 20. 

XV. Алриля двадцать третего ЮРГр. 
№76(1438).—Всее данії пат кадей меду, а пат 
коп грошей, а двадцат бочок жита АгсЬ. 8ап§. 
71 (1470). 

XVI. По двадцати и пети конь грошей запла¬ 
тити Ж. Курб. 1, 51 (1573). — Ложник по 
двадцати грошей Арх. ЮЗР. І, VI, 98 (1593). 

XVII. Продалемь... за двадцеть копь личбн 
Литовской Мат. и зам. 147 (1652). — Вмділь 
в’ нбі двадцать и чотирохь старцовь Гал. 
Кл. Раз. 3. — Князей ихь двадцатехь Русь 
забила Крон. Соє. 97.—Ледва собі тилко міл 
дватцать дві літа Др. Ол. Ч. Б. 143.—Позво¬ 
дила кролевство держати поти, поки доростет 
Лешко двадцати літ Крон. Полск. 369.—Не 
отдано двадцяти и шести коней Арх. Мот. 
133 (1688).—Войска било болей тисячи двад¬ 
цяти Літ. Сам. 184. 

XVIII. Покладаемь заруки... талярійдват¬ 
цать Рум. Куцч. 104 (1701).—Загнавши тих 
двадцятехь и чотирех царей... хитрост’ пре¬ 
славную еще там над ними учинивь Ал. Тиш. 
90,—бпепове запріщаютея для двадцять пяти 
причинь Собр. ІІрип. 131.—З віршем з двад- 
цят хат обігну, мало що достану Укр.-Р. Арх. 
IX, 51. 
ДВАДЦЯТКА , рж. Пряжа у двадцять пасом. 
XVIII. Восімь, клубковь плосконной пряжи 

двадцятки Аох. Вид. м.-, Реестрь річ, 
ДВАДЦЯТОЛБТНЬІЙ, прикм. Що те двад¬ 

цять літ, двадцять років. 
XVII. Поповича невиростка, але ведлугь 

отца его повісти и рахуби двадцятолітного 
младенца... питали Арх. Мот. 127 (1683). 
ДВАДЦЯТІЙ, прикм. від «двадцять». . 
XVII. Ч?удо двадцдтое Гал. Н. н. 114. 
XVIII. Учаль з хліба, в их козаковь на 

томь полі иміючогось, двадцятую копу брать 
Сб. Мат. Лівоб. Укр. 141 (1764). 

Історичний словник-II. 10. 
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ДВАЙ, числ. Два. 
XVI. Тне двай владьїкове до тое единости, 

еще первей иншнхь, позволили и списовалися 
Антйр. 701. 
ДВАЙЦЕТЬ, ДВАЙЦЯТЬ, числ. Двадцять. 
XVII. Осталн винен брацтву долгу золотнхн 

польскихн райцети и осмн Арх. ЮЗР. І, XI, 
82 (1616).—Олова доложили камений двайцят 
ІЬ. І, XII, 359 (1671). 
ДВАЙЦЯТ ЬІЙ, прикм. від «двайцятьу>. 
XVIII. Того(ж) місяца двайцятого дня 

вступуеть слонде в знамя небесного бнка 
Пр. Госп. 6. 
ДВАКРОТЬ, ДВАКРОТЬ, числ. Двічі, два 

рази. 
XVII. Дваждн: Двакроть Бер. Лекс. 32,— 

Двакроть— дващи, дваждн Синон. сл.-р. 19. 
—Каждьій человекь по двакроть у гриби на 
день ходили Кул. Мат. І, 83 (1604).—Двакроть 
апделоваль на собори Копист. Пал. 624,—Не 
разь, не двакроть, и не трикроть, але ча- 
стокроть и през’ час долгій ...внворочаеть и 
потлумлдеть Тр. пости. 397.— В’ котором 
войску било ладу питого двакроть сто 
тмсдчей Гал. Кл. Раз. 116.—Пилгрим... два- 
крот и болщей на тижден навіжал хорих 6в. 
Реш. 224. 

XVIII. (Мужики) двакроть з великими ущерб- 
комь своимь з города отражени будучи розбіг¬ 
лися восвояси Вел. Сказ. 136. 
ДВАНАДЕСЯТОЛЬТНЬІЙ, прикм. Що має 

дванадцять літ, дванадцятирічний. 
XVIII. Твардовский... дваиадесятолітную 

войну домовую ІІолскую в своей описали 
книзі Вел. Сказ. 4. 
ДВАНАДЕСЯТЬ, числ. Дванадцять, 12. 
XV. Двою бо на десять мсцю число потоми 

оувідаша отнележе начата члвци дань давати 
Йд. 279 (1114).—На сторожу от каждого воза 
по дванадесяте грощь Ак. ЗР. І, ЗО (1407). 

XVI. ІОжь бнло ємоу дванадесять літь 
6в. Пер. 29.—Межи дванадесять особи апосто- 
довн нашолся недобрий Кл. ц. н. 242. 
ДВАНАДЦАТЬ, ДВАНАДЦЕТЬ, ДВАНАД¬ 

ЦЯТЬ, числ. Дванадцять, 12. 
XV. Казали есмо имь митрополиту за ку- 

ницу соборную по дванадцати грошей платити 
Ак. ЗР. 1,175 (1498). 

XVI. Москви тежи дванадцати тисяч оприч 
них идут Агей. 8ап§. 219 (1568).—Ви везенню 
дей своимь черези недель дванадцать держали 
Арх. ЮЗР. І, VI, 92 (1592).—Не маемь 
тепер дванадцати первопрестолниковь альбо 
патриарховь, яко бнло дванадцать апостоловь 
Отп. И. П. кл. Остр. 1087. 

XVII. Призвавши Іис дванадцяти учени- 
ковь своіхи, дали имь владзу над гріхами 
6в. Калл. 794,—На мгастце дванадцяти Алелови 
бпскове... наступили Гал. Кл. Раз. (пр.) 2.— 
Дванадцятма звив,дами суть дванадц ти Апсло- 
ве іЬ. 252.—Бралі ігумена Поликарпа з два- 
надцатю братій ки себі Крон. Сов. 156.—Пе- 
рунь едного шляхтича ви наметі з дванадцатма 
конми забил Крон. Полск. 383.—Казал Мой- 
сей... дванадцет посоховь дати Крон. Воб. 56-6. 

XVIII. Перстень со дванадцят’ма звіздами 
Ал. Тиш. 100,—Дванадцять шагови ви на- 
питку урону Вас. 36. Мат. Лівоб. Укр. 79 
(1709).—(Іякови) бнли сплодил дванадцять 
сиови Пам. укр. м. 1,157 (Рк. Тесл.).—Комета... 
являлася на небі по заході слонца чрез дней 
дванадцят Вел. Сказ. 31. 
ДВАНАДЦЯТЕРО, числ. Збірне від «два¬ 

надцять», дванадцятеро. 
XVII. Єдин народи ести Ізраилскій на два¬ 

надцятеро з’ едного кореня розрослнй Єв. 
Калл. 841. 
ДВАНАДЦЯТЬІЙ, пртм. рядовий від «два¬ 

надцять». 
XVIII. Горілки 10 куфи, а одинадцятая 

неповна, дванадцятая дана шинкарці Дн. 
Марк. І, 182 (1725). 
ДВАНАЙЦЯТЬ, числ. Дванадцять, 12. 
XVIII. А ви мечіті жребій на дванайцяти 

особи вибраних, вибравши собі чдвковн 
дванайцяти Пам. укр. м. І, 335 (Рк. Тесл.). І 
ДВАНАНЦЯТЬІЙ , пртм. Дванадцятий. 
XVIII. Якая ести часть дваианцятая Сум- 

вола? Собр. Прип. 97. 
ДВАНАЦЕТЬ, ДВАНА(Т)ЦЯТЬ(Ь) ,' числ. 

Дванадцять, 12. 
XVII. (Татарови) ноддалося ранатцять тц- 

сящи королю Літ. Лив. 255 (1637). 
XVIII. Мусити... дванацетн дни пансчину 

паповиїробитий Урб. 52.—Даль вол’ность на 
дванацять літьАл. Тиш. 53,—По дванацять 
золотих німецких єден кобель жита платили 
Літ. Гукл. 79.—Показалося число палихь 
труповь дванацять тисячи и двацать чело- 
віковь Літ. Вел. IV, 142 (Остр.). 
ДВАТЦЯТ0Р0ЧНУЙ, числ. У двадцять років: 
XVII. Сто тисяч невіст, жон, и даатцято- 

рочннх юнош Ветх. Сказ. 24.. 
ДВАТЦЯТЬІЙ, пртм. Двадцятий. 
XVIII. Коли одна не можетн помочи нами,, 

а ми ся извідуєме до десятои, албо дватцятои 
(жони) Поуч. їїяг. 155. 
ДВАЦАТЬ, ДВАЦЯТЬ, числ. Див. Двадцять. 
XVI. Против него идет из двацятма тися¬ 

чами 6в. Пер. 58. 
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XVII. Писань вь Пинску, року тисеча щесть 
соть двацать семого Гол. П. М. І, 298 (Ат. 
1627). 

XVIII. Двацять тисячі Ал. Тшп. 43.—Два¬ 
цять человіковь Літ. Бел. IV, 142 (Остр.).— 
Тисящ килка двацять Сл. о збур. я. (В.) 146. 
ДВЕРИ, р. мн. Отвір у стіні щоб входити 

або виходити; б ляж, що замикають той отвір. 
XV. И положено бнс тіло ея в Печерьском 

манастьіри оу дверии Ип. 260 (1109).—ІІред 
дверьми ограднши Чет. 1489 р. к. 5-6. 

XVI. К'то в’ходить двер’ми то єсть пастирь 
овечьій_6в. Пер. 20.—До иншихь комурь и спи- 
жарне двери повибиявши и повнрубавши, замки 
поодиравши маєтность мою всю от мала до 
велика вилупили Арх. ЮЗР. І, VI, 136 (1597).— 
Церкви тежь, ани дверамь, ни який кгвалть 
не стальсе Отп. И. П. кл. Остр. 1061. . 

XVII. Дверь: Двері Бер. Лекс. 33.—Двери— 
врата, двери Синон. сл.-р. 19,—Не задержать 
бго ні стіни моуров каменньїхь ні рері же- 
лізнии Транкв. Зерц. 2.—Зсідши тедьі с коня 
поставил єго у дверей, а сам шоль перед олтарь 
и молмлся Рук. № 0. 4° 86 к. 52-6. 

XVIII. Отворили двери гніва в сердцахь 
іхь противь себе кршощагося Бел. Сказ. 18. 

— царсниє, головні двері у вівтарі проти 
престолу в правослатійіцерт. 

XVI. На дверахь царскихь иісиверннхь 
завесьі и запонки пошарьнани, подранм Арх. 
ЮЗР. І, І, 285 (1590). 

XVII. Дрскіе двери надвоє отчиняются Рук. 
Црк. 2. 
ДВЕРКИ, р. мн. Здрібн. від «двери». 
XVI. Двери зь сеней, одни на улицу, а дру¬ 

геє дверки вь бокь, вь садь, кь церкви ходити 
Арх. ЮЗР. 1,1,80 (1577). 
ДВЕРНИКЬ, рм. Сторож при дверях, при- 

дверпик. 
XVI. Двернікь отворяєт двері 6в. Вол. 31. 
XVII. Дверник: Оргарньій, воротний Бер. 

Лекс. 33. — Воротний вратарь—в ратний двер- 
никь, вратникь, свузникь Синон. сл.-р. 12.— 
Аби не входили в церков до стоячих в Цркви... 
але... аби все справовали през дверяиковь 
Жит. Св. 492-6. її! 
ДВЕРНЬІЙ, прикм. від «двери». 
XVII. Росказал Бг аби Жидове даернни 

пороги и обои подвои кровкОбарзнковою по¬ 
мазали Кн. о Вірі, 209. 

XVIII. Оувийди до пасіки и тоє древо за¬ 
копай подь двернямь оулиємь Загов. 217. 
ДВЕСТЕ, ДВЕСТИ, числ. (блр.). Двісті. 
XV. За ресте коп широких грошей Агей. 

8ап§. 71 (1477).—Я у том дддиную свою пе- 

реєднал рема стн копами грошей ІЬ. 119 
(1485-1500). 

XVI. Которне люди отьгодилися бши оть 
замьку... и тнхь побрано по лесомь, одно 
о двесте особу зостало Арх. ЮЗР. VII, II, 
21 (1552). 
ДВИГАНЬЕ , рн. Чинність від де. «двигати». 
XVII. бще фундации такои німашь, которая 

би ихь достатку вметатчити могла, а што 
болшая, же смьі ся з ними на зобополноє дви¬ 
гане бремене Христова в союзь любве брат- 
ския споили Пам. КК. І, 41 (1624).—Тджарь 
барзо великий и самимь праве раменамь 
аггелекимь дориганд тджкій Пр. Жел. 2. 
ДВИГАТИ, ДВИГНУТИ, де. 1. Рушити щось 

з місця. 
XV. И тоу рорь Стославль разділи на 4 

части, и скотьниці бретьяниці и товарь иже 
бі немочно ригноути Ип. 334 (1146). 

XVI. А по смерти мужней, жони зь дому 
не двигнути и по неволи замужь ихь не да¬ 
вати Ак. ЗР. І, 360 (1505). 

XVII. Пршовір Слова Божого... в' отчадніе 
в ’ падшочихь рмгаєть и до чрости Хрістіан- 
скоі приводить Тит. 324 (П. Мог. 1637). 

XVIII. Почали до школи вошь тую тягнути: 
шесть нас тягло—не могли воши той двигну¬ 
ти Вірші нищ. І, 36.—Камень... тяжкій яко 
два или три мужіє могуть ригнути Гр. Барск. 
II, 296. 

2. Носити, нести, підносити. 
XVII. беодосий... почнет от студни... воду 

ригат и уже не мало бнл наносил Жив. Св. 
166-6.—Могуть великій махини двигати Гал. 
Кл. Раз. І, 224.—Гдиняньш нозі поти тьшько 
стояли, поти на себі двигали болвана Дм. 
Рост. 113 (1685).—бднакь надь силу не могучи 
яко слабий, двигати тяжару Бар. Письма, 
242 (1689).—Сннь-де мой Юрась молодій не 
можеть толикого бремени ригать Літ. Сам. 248. 

XVIII. Йшли вь томь опалі боліде о поль 
милі двигаючи на себі тяжкоє узброєнє Літ. 
Бел. IV, 10 (Пов. 1728). 

3. Виряджати.-дити, потати,-слати. 
XV. По тіх же літіхь движе рать Андрій 

королевичь на Данила Ип. 766 (1231). 
XVII. Діаволь... всю борбу свою на .тоє 

двигнуль, да єго обмерзить Ак. ЮЗР. II, 
210 (И. Виш.). 

XVIII. Приказуємь обнете двигнувши ко- 
саровь человіка пятьсоть посилали ихь на... 
степь Зап. Черн. Губ. Ст. Ком. II, 168 (1720).— 
Постановляно тилко тоє, аби знову з Хмел- 
ницкимь война била зачата, на которую аби 

І посполитого рушеня не ригано Вел. Сказ. 68. 
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Двигнути войну(на), піти війною проти кого. 
XVI. Древа раду оучинмли мов а чи, прїй- 

д?5те ходймо и двигншо войноу на море, же 
би оутекло пред нами Пам. укр. м. V, 207 
(Кд. Остр. 1599). 
ДВИГАТИСЯ, ДВИГНУТИСЯ, де. Рухатися. 
XV. И тькноу конь свои и движєса Ип. 

804 (1249). 
XVI. И вол’нн морскіа двигаючи са не мо- 

гоут перейти Пам. укр. м. V, 207 (Кл. Остр. 
1599). 

XVII. бго царского величества сили вели- 
кіє двигнулись под Азовь землею и водою 
Літ. Сам. 188. 

XVIII. Войска... двигнулися зь домові, вь 
лоходь тогдашній воєнній Літ. Вел- ПІ, 71.— 
Кдьі службу бжію служать, тогда... прстоль 
движитса, подножіє Гне трдсет са Пам. 
укр. м. IV, 156.—Люде валАЮТ са У гріхахь 
своихь, ако свиніа у болоті лежить, АКО 
камень ТАЖКІЙ не хочет Са двигнути до церкви 
бжои ІЬ. II, 391. 
ДВИГНЕНЬЕ, рн.Чинність від дслдвигнутт. 
XVII. Потреба вамь во всемь такся захо¬ 

вати или речь тая по вась потребуєть вь роз¬ 
множене и двигненє наукь Гол. П. М. І, 201 
(1614). 
ДВИЖНЬІЙ, прикм. Що його дасться дви¬ 

гати. „ „ . 
XVII. Движная речь Транкв. П. Мн. 6. 
ДВИЗАНЬЕ, рн. (ц. сл.). Двигання. 
XV. Вища знаменья вь Срслмі ключиса 

яблатиса на вьздуси на конихь рнщуще во 
оружьи и оружьємь двизанье Ип. 275 (1113). 
ДВИНУТИ, де. Див. Двигнути. 
XVII. Горячою прозбою своєю Дорошенко 

двинуль самого Турчина с потугами великими, 
до которого и хань притягнуль у Волоокую 
землю Літ. Сам. 122. 
ДВИНУТИСЯ, де. Див. Двигнутися. 
XVII. Барзе орди силніє двинулися на Вкра- 

йну Ак. ЗР. V, 268 (1693). 
, ДВИЧИ, чий. Два рази, двічі. 
1 XVIII. Може пань надми єдного^ мадедца да 
двадчи робити по четмри дни Урб. 51. 
ДЗОБОЖНЬІЙ. прикм. Що вите двох богів. 
XVII. Варлам’... слови и падсми обширньши 

двббожннми именовал’, и многобожньши, якь 
Жмдове, Савелій и Арій именують нась Тр. 
постн. 397. 
ДВОВОЛОЗЬІЙ, прикм. Що в нього запря¬ 

гають два воли. 
XVIII. Приторговалисмо у тутейшого хо- 

зяина по рублю оть воза двоволового Дн. 
Марк. І, 261. 

ДВОВБРЕЦЬ, рм. Хто визнає дві віри. 
XVII. Зровнался з унитами двовірцами Гол. 

П. М. II, 35 (П. Леонт. 1633). 
ДВОДЕННЬІЙ, ДВОДНЕВНЬІЙ, прикм. Ш,о 

триває або тривав два дні. 
XVIII. Иміли зь ними... дводенній бой 

прикрій и навалній Літ. Вел. III, 185.—Андрій 
вернулея зь мисливства дводневного Дя. Марк. 
І, 146. 
ДВОДУШНЬІЙ, прикм. Нещирий, облудний. 
XVII. Блжзнець: Близпак, метає: дім у- 

шен крно и двоеумен’ Бер. Лекс. 7. 
ДВОЄ, числ. Збірне від «два», двоє. 
XVII. Азь двоє значдт’ Бер. Лекс. 1,—Било 

на небеси знаменіє: двоє сонца, двоє місяца 
Сб. літ. (Києв. літ.) 75. 

XVIII. Яковими двойма такь далеце нуж- 
ними и неудобозносними приневоленій и при¬ 
веденій до того зосталемь причинами Літ. 
Вел. III, 18. 
На двоє, на дві частині, двома частинами. 
XIV. А цриписаль єсмь микитино дворище 

к тому жь дворищю кь перемишьльскому, 
ижь бшо на двоє але а даль за одино ЮРГр. 
№ 2 (1349). 

XV. Разділивсд на двоє с братьею и поиде 
к Соуждалю Ип. 618 (1180). 

XVIII. Ниль упавь па двоє у море Пелгр. 
Ип. Виш. 33.—Разділилася вода на двоє на 
обі стороні и сімь и тамь Пам. укр. м. І, 
302 (Рк. Тесл.). 
На двоє бьіти , двоїтися, роздвоюватися. 
XV. Аидрієви же на двоє боудоущоу овогда 

взивающоусА королевь єсмь, овогда же Та- 
тарьекьімь Ип. 829 (1255). 
На двоє мьідлити, розуміти, двояко гадати, 

розуміти. 
XV. Пришол окаиньїй лиходій мисля на 

двоє... иоругаю и пострашю а иних проженоу 
Чет. 1489 р. к. 54. §|И||| ч. -#і ^ 

XVI. А умоцований "сторони позваноє по- 
ведиль, ижь дей тойє справи сама сторона, 
местцемь и часомь и одньїмь обжалованємь 
злучивши, на двоє розуміти и особливою єе 
називати не можеть, бо єсть одна Арх. ЮЗР. 
І, І, 408 (1594). 
Удвоє, два рази стільки. 
XV. Што хотіли, то на шляхті брали у 

двоє альбо у троє Ак. ЮЗР. І, 112 (1541). 
ДВОЄВЕРХЬІЙ, прикм. Що те два верхи, 

дві вершині. 
XVII. Двоєверхій Парнассе подпесм до Нба 

Имд славних Могідов Тит. 300 (Еох- 1632). 
ДВОЄДУШНЬІЙ, прикм. Лукавий, нещи¬ 

рий. 
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XVII. Двоєдушного Андрія, королевами, 
и татарским отзнваючогося... поймали Крон. 
Соо. 277. 
двоеличньїй, прикм. Що має з обох бо¬ 

ків лице (про тканину). 
XVIII. Хустка... двоєлична сребромн и зло- 

томь шита Реєстри Ризи. Соф. 16. 
ДВОЕЛ-БТНЬІЙ, прикм. Що тривав два рот. 
XVIII. Богдани ви пліви взяти и, по двоє- 

літномь своєми шііненіи, оти козакови ви- 
кудлінн Дн. Марк. І, 242. 
ДВ06МАТЕРНІЙ, прикм. Що має дві матері. 
XVII. Димитрій... двоематерній Бер. Лекс, 

266. 
ДВОЕОСТРОВШЙ, прикм. Що має два 

острови. 
XVII. Діонусій: Славенн, илм даоєостровній 

Бер. Лекс. 266. 
ДВОБСЛОВНИЦА, рж. Нещира, облудна 

жінка. 
XVII. Навддішца: Клеветница, двоесловни- 

ца. звадница, дщчица Бер. Лекс. 84. 
ДВ0БСЛ0ВЦА, рм. Нещирий, облудний чо¬ 

ловік. 
XVIII. Вико ланці и двоесловці и непо- 

стоянниє ви свідка хн бить не могутп Стат. 46. 
ДВОЖДЬІ, чиел. Двічі 
XV. Вьспоминаємь ю двождн літоми Чст. 

1489 о. к. 6. 
ДВ0ЖЕНЕЦЬ,-ЦЬ; рж. Жонатий удруге. 
XVI. Двоженци же везді, и при граді на- 

шеми литоргисаюти Ак. ЗР. IV, 43 (1592). 
XVII. Єдьініа жени мужи, сієсти недво- 

женеци, ниже вдовоженеци Поуч. о сакр. 29,— 
Митрополити' Онисифори двоженецн ести Ко- 
пист. Пал. 1044. 

XVIII. Виділемн двоженца прощенна Клим. 
Вірші, 176. 
ДВОЖЕНСТВО, рн. Перебування в другому 

шлюбі. 
XVII. (Єпіскоп) ви многихн ексцессахн та- 

кихн порочний..., ЗИ КОТОрЬІХИ кождьй, яки 
и самоє тоє двоженство, єпископской столи- 
цн чинили єго негодньїми Еопист. Пал. 1064. 

XVIII. Жєбьі... не бнла зи окказіи отда- 
леня понови, до поновства неспособяихн, дво- 
женством порочнихи, якая конфузія Літ. 
Бел. II, 507. 
ДВОМ, числ. Двоє. ■ 
XV. А ризн двои, один камчатьш, а другій 

тафтяньгя Ак. ЗР. І, 137 (1494). 
ДВОИДЧАСТЬІЙ , числ. Двійчастий. 
XVIII. Споноки дві єдна двоидчаста мо- 

сеюкова з сініми очками Арх. Вид. м; 
Реєстери річ. 

ДВОИНКА, рж. Двійка, двоє. 
XVI. Аза то не большая баламутня и 

орашка нади ерашками... дозволяти того 
двоиннце, чого пошосной личбе позволити не 
хочеш? Антир. 807.' 
ДВОИСТОПЕРСОННЬІЙ, прикм. Що має 

дві особі в уявленні християн. % ' 
XVII. Вед луги мстности стоєтиса той даси-’ 

стоперсонннй похожєна Дха ст. початок О 
обр. 288. 
ДВОИСТЬІЙ, прикм. З двох однакових ча¬ 

стин зложений, подвійний. 
XVII. Срцеми и срцем... що значит дйои- 

стьіми срдцеми Кн. Рож. 111—Міли тоти 
шалений на собі двоистую сукню, на тоє 
ошуканье умнслне уробленую, где межи роз¬ 
пори могли вложит що хотіли Крон. Полск. 
388. 
двоити, де. Двояко робитирічью, гово¬ 

рити нещиро, облудно. 
XV. Відаєшь сами ожє я ие двою річью 

Ил. 911 (1288). 
ДВОИЧА, ДВОИЧИ, ДВОИЧ-Б, числ. 

Двічі. 
XV. Не мьстить бо Ть двоичі (X. П,—дво- 

ичи) о томь Ип. 215 (1093).—ИзАСлавь... 
двоича ступили своєго слова іЬ. 430 (1151). 
ДВОЙГА,ДВ0ЙГ0 , числ. Збірне від«два»Двос. 
XVI. Прибегла в село невсста плачучи 

з двойгомь хлопяти и поведила ижи ...єє 
мужа вбито Кн. Гродск. Луцк. 232 (1565). — 
Жаловалн... о покрадене свиней єго двор- 
ннхь двадцатерга и двойга ІЬ. 197 (1570). 

XVII. Абовімь мг/сіли би тщ которни то 
розумгают и мудруют єдино з двойга твердити 
и признати О обр. 239.— Ускаржалься на 
Василя Юшяеника о викрадеш коней двойга 
Ак. Подт.Гор. Ур. І, її (1664).—Іхь двой¬ 

га в хаті було дівчина и Гаврило Кн. 
Міск. Подт. 33 (1693) —Двойга (свиней) и до 
сего часу ніт Прот. Полт. С. III, 222-6 
(1700). 
ДВОЙЖЕНСТВО, рн. Див. Двоженство. 
XVI. Нехижесами собеправадвойженьствомь, 

не ламидють Антир. 745. 
ДВОЙКИ, р. ми. (рос.). Близнята. 
XVIII. Родились ему синь Дмитрій и дочв 

Параскевія, двойни Дн. Хан. 329. 
ДВОЙНЬІЙ, прикм. Подвійний. 
XVII. Сетей рнбннхь двоє, одну двойную... 

нобрали Гол. П. М. І, 391 (1630). 
XVIII. Король... на Божію помощи и 

своя возложшися сили, двойними вселенія 
пострахомь Турчину и Татаринові нротиву 
изійти уготовляєтея Літ. Вел. (прил.) 6. — 
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(Винний) за убійство 'горло и головщизну 
двойную с худоби своєй стратить Стат. ЗІ-б. 

— ноє вино; двічі перегнана горілка. 
XVIII. Вдова... виробила и накупила двои- 

ного вина девять куфь Зап. Черн. Губ. Ст. 
Ком. 274 (1731). 
ДВОЙЦА, рж. Двійка, двоє. 
XVII. И такь бреть Троца, иж далій не 

Трода, але двойда ееровнад, єдину вправді 
персону маючи болілую и зложеную з двохь 
О обр. 289.—-Ясно світлин даойца воєвод 
Молдавских паметь: Ієремей, Симоеа Могил, 
ктиторей церкви Арх. ЮЗР. І, XI, 648 (1631). 

XVIII- Дабн висватували за млднцовь. ді- 
вщьі: їжь би яко в’ едмпои плоти 6шш двомцьі 
Клим. Вірші, 94. 
ДВОЙЧАСТЬІЙ, ДВОЙЧАТЬІЙ, пртм. Що 

з двох частин складається. 
XVI. Ворота уєзниє двойчастнє Арх. ЮЗР. 

VI, І, 245 (1595). 
XVII. Лихтарик мосяжовьій двойчатнй на 

шруби Арх. ЮЗР. І, VI, 502 (1621). 
XVIII. бще лихтаров мосендзовихь два: 

єдень пятеристій, другій двойчастій Літ. Вел. 
IV, 123 (Реєстрь Пал. 1704).—Знаки такіє... 
клейна... на двойчастом дубку Кн. Місії. 
Полт. 262 (1732). 
ДВОКОННЬІЙ, прикм. Двокінний, парокін¬ 

ний. 
XVII. Чимь найскорей намь дали знати 

черезь двоконного своєго посланца Ак. ЗР. 
V, 239 (1690). 
ДВОКРАТНЬІЙ, прикм. Див. Двонротньїй. 
XVIII. Судіями належить смотріти и ві¬ 

дати диффенцію сроковь земскихь двократнихь 
и однократнихь завитихь С. і Р. 16-6. 
ДВОКРОТНЕ, присл. Двічі, два рази, двом 

нападами.Ц • 
XVIII. (Чарнецкій) однак самь двокротне 

от Дураса шведского єнерала на розних 
містцах значний одержань встренть Вел. 
Сказ. 137. 
ДВОКРОТНЬІЙ, прикм. Дворазовий. 
XVII. Двокротноє тоє оударшіє било, не 

в’ єдно мгасце, але вироки накресть 0 обр. 
71.—Присягою двократною на вірность... биль 
обовязаннй Ак. ЗР. V, 172 (1682). 

XVIII. Вь двокротних, на Жолтой Воді 
и йод Корсуномь потребах наших зь Поля¬ 
ками... подань намь гдь бгь над ними одержати 
викторію Вел. Сказ. 44. — По прочитанню 
онаго (устава) двокротннмь пойшли всі зь 
тоей подати Діар. Хан. 26.—Абнсь вашмость, 
по прежде посланнимь універсалу двократ- 
нимь и сему нашому указамь, нимало упускай 

времени, падлежащое тчиниль иснолненіе Унів. 
Дан. Апост. 137 (1731). 
ДВОКРОТЬ, присл. Див. Двокротне. 
XVII. Двокроть сто тнсячей Гал. Кл. Раз. 

37.—З злота, шацинту, щарлату и кормазину 
двокроть фарбованого Рад. Ог. 875. 
дволичний, прикм. Див. Двоепичньїй. 
XVIII. Колдра на полю атласовомь жолтомь, 

штуки зь злотоглаву пасковатого еакладаніе, 
а лиштви роличною китайкою обложена Літ. 
Вел. IV, 129 (Реєстрь Пал. 1704). 
ДВОЛЬТНИЙ, пртм. Дворічний, що йому 

два роки. 
XVIII. Барановь дволітнихь двоє Арх. Сул. 

253 (1769). 
ДВОЛЬТОКЬ, рм. Двох літ, дворічняк. 
XVII. Узяль... моєй стаднини... щестьде- 

сять и семеро дволітковь и третяковь Арх. 
Мот. 133 (1688). 
ДВОПЯДНЬІЙ, прикм. Дві п’яді вдовж, або 

вшир, дві п’яді довгий або широкий. 
XVII. Илітонь... двопядную ш>ру в широту 

и вдолготу иміяй Тр. П. І. 232. 
ДВОПЯТРНЬІЙ, прикм. (йол. (ЮиріоДгу). 

Двоповерховий. 
XVII. Чертежець... виражають якого висотою 

мает бути в гору муровпьімь діломь гнана (цер- 
ковь)... то єсть от фундамента до щита вь дво- 
пятрннхь сажней десять Літ. Мг. м. 29 (1695). 
ДВОРАКЬ, рм. Хто служить при 4дворі 

монаршім, чи мїнатькщ спритна їамнтна 
людина, що знається на двірських мнірах. 

XVIII. Мазепа... яко бшь роракь и|біг- 
лець во всякихь річахь, залецился на службу 
до .двору Королевского Літ. Вел. II, 342.— 
А що панове, либой єсте мя познали дворака, 
відомий запевне, бо вмію добре стріляти 
с пузака Вірші різдв. 128. 
ДВОРАНЙНЬ, рм. Людина, що належить 

до двору монаршого чи маішцьшо. 
XVI. Вькнлали... дворанина нашого пана 

Богдана Довкгирдовича Ак. ЮЗР. 1,51 (1516).— 
Послали тамь роранина нашого Йвана Про- 
тасовича Гол. П. М. 1,1 (Гр. 1540). 

XVII. Они дворанами црд нбсного, а ти 
самою того двору царицею і> кроповою Кари. 
Каз. ІЗ—Семирамис... аби дознана не бьша, 
казала и двораном своим вь єднаних ходити 
щатахь... яко и сама Крон. Боб. 12-6. 

XVIII. Єдучи з столиці московской єдень 
дворанинь царский... купинь в нась за девят- 
сот золотихь трохь Татаринові Вел.ЦСказ. 94. 
ДВОРЕНИНЬ, рм. Див. Дворанинь. 
XVI. Семен Григоревичь Оранский, дворении 

єго королевскоє милости Арх. ЮЗР. VIII, III, 



Дворецкьій 679 Дворникь 

-325 (1581).—Мьі де туть дана дворенина ждеш» 
Ак. ЮЗР. II, 197 (1597). 
ДВОРЕЦКЬІЙ, прикм. 1. Двірський, до двору 

належний. 
XVI. Игумееь Григорей... бвангелиє, среб- 

ромь оправное, Оноприю, уряднику дворецко- 
му. заставиль Арх. ЮЗР. І, І, 184 (1583). 

2. рм. Урядник при дворі. 
XV. Даніил же дворецкого посла на Пере¬ 

мишль Ип. (X.) 793 (1241). 
ДВОРЕЦЬ, рм. 1. Двір, подвір’я з будин¬ 

ками., оселя. 
XV. Мн... произволи єсмо болрину нашему 

пану василью црю купити дворець ивашка 
тридковича ІОРГр. № 88 (1456 —1481). — А 
у дворцм вь королевомь, миля оть города: тат 
вьтомь дворцьі жонка зі» дітми сама четверта 
Ак. ЮЗР. II, ПО (1480).—Биль наш чодомь 
кушнерь наші» Сова и просидь в пась дворда 
вь Троціхь, што жид Шдома держаль Лит. 
евр. І, 53 (1495). 

XVI. Доконана єсть Прьщаа часть науки 
читапа... в' дворци манастнри жесдавсісом 
бв. Пер. (рк.) З-б.—Видел єсми погорелище 
на котором местцу дворец бнл пебожчика 
бараповского Ж. Курб. І, 291 (1588). 

XVII. їїнь Жученко з подданими своими 
согласившис сорокь коровь и двадцять волувь 
чужихь кром саний тайно в дворець свой на Ло¬ 
пушину привлащиль Кн. Міск. Полт. 28 (1693). 

XVIII. Аг по ібеі тоїойес, гаііаіеі шоу 
сНогес Укр.-Р. Арх. IX, 13-І тоє все зжавши, 
забранно до дворця чернечего Сб. Мат. Лівоб. 
Укр. 14 (1730).—У плачено... Матроні... за 
«и битность в дворц'Ь гатенскомь чрезь три 
місяца дворницею 2р. 50 к. Кн. Казн. Києво- 
Пуст. Ник. м. 38 (1796).—(Іона) спродав госяо- 
дарскій з дворца монастирского пожиток Арх. 

‘Сул. ц. 173. 
2. Палац. 
XVIII. 6я императорскому величеству од- 

клонился ясневелможннй и того жь числа 
ради отклону кушаль вь дворці Дн. Хан. 5. 
ДВОРИКЬ,р.и. Здрібн. т«дворь». 
XVIII. Нйдвижимія имінія, которнми 

иміеть вдадіть пані Вакудовичева:... Дво- 
рикь вь Замку за роромь Світчияскимь 
з двома хатами и зь другимь строеніемь 
Мір. Род. І (прид.) 85—86 (1741). 
ДВОРИТИСЯ, де. (пол. йтщб ві$). Жарту¬ 

вати, забавлятися. 
XVIII. Дйточ’кияконемовлАт’ка будучи того 

нічого о своєй емрти не знают, они розуміють, 
иж то из ними дворлть с* Пам. укр. м. II, 
140 (Рк. Тесл.). 

ДВОРИЩЕ,-ЩО, рн. Двір, подвір’я. 
XIV. А приписаль єсмь микитино дворище 

к тому жь дворищю кь перемьішьльскому ижь 
бьіло на двоє але а даль за одипо ЮРГр. № 2 
(1349).—Оже криль пань Вятславь Дмитровь- 
скій дворище и сь земею яко изь віка слушало, 
кь тому дворищу вшитци вжиткове Ак. ЗР. 
І, 20 (1351).—Ана продала... свою діднину и 
вотнину оу віки и дітемь єго поль става и со 
млиномь и землею и сь з дворищи и со всімь 
што коли отца єі прислушало ЮРГр. ЛІ 5 
(1359). 

XV. Продаль Околь дворище Кондратови 
за 40 и 8 гривень личбн Полскоі, и сь добрьшь 
правомь, и сь огородомь и садомь Ак. ЗР. 
І, 41 (1421).—Дали єсьмо бську Ііешевичу 
дворище Ярополково пустоє; осаживати ему 
собі и розпахивати собі Ак. ЮЗР. І, 10 
(1427). — Озеренскоє дворищо АгсЬ. 8агщ. 60 
(1464).—Семашковичь... просидь вь нась 
дворца жидовскаго зь двема чоловіки... а тьі 
сам...повідадь еси передь нами, штожь тое 
дворище не велико єсть Лит. бвр. І, 55—56 
(1496). 

XVI. А такь єсмо тими дворищи меняли 
не на взгляд, але мерячи землю ужищами 
Арх. ЮЗР. VIII, IV, 356 (1523—26).—Люде 
тяглиє: Яць на дворищи, Богдань на дво¬ 
рищи, Мартинь на дворищи, Савка на дворищи 
ІЬ. І, І, 56 (1576). 

XVII. Кгрунть пляцовій зь дворшцемь око¬ 
паній Арх. отр. 69 (1660).—Оиоведаль:... жем 
купщг у цомененого Гриня Кузки рорище 
хуторноє з шідмети трома и займом Але. Полт. 
Гор. Ур. І, 21 (1665).—Пань Насвіть менуєть 
єдним дворищем ровь и дворище по ратушь 
и по прібитую улицу Прот. Полт. С. II, ЗЗ-б. 
(1676).—Обрітоша пусто дворишче єдно и ветхо 
и сідоета в том дворищи 35. 1693 р., к. 
42-6. 

XVIII. К тому жь саду куплено дворище 
Кн. Міск. Полт. 200 (1716). — На єднош 
дворище 3 хаті Арх. Сул. 91 (1756). 
ДВОРИЩНИЙ, прикм. Належний до двору, 

доідворища. 
XVI. Кождьій зь нихь, бояринь и тягльїй 

дворищний, попу и дьякону по копе озимини 
а по копе яриньї вь кождьій годь давати по¬ 
ступили Арх. ЮЗР. 1,1,84 (1577). 
ДВОРНЕ, прим. (пол. й^огпіе). Справді, 

дійснд. 
XVII. Такь мн вірьм, а дворне яко то бьгги 

могло не довідуєм Крон. Боб. 275-6. 
ДВОРНИКЬ, рм. Управитель фільварку* еко¬ 

ном. 
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XV. Пань Оана, дворникь Сочавскнй Ак. 
ЗР. І, 32 (1407). 

XVI. Жадное дей челяди дворное, яко ключ¬ 
ника, тивуна, дворника и никоторого паробка, 
а ви жоьн, а ви дівки ве застали Арх. ЮЗР. 
І, І, 19 (1570).—У дворника их яцька взято: 
бодня в той бодни било: пдатя Акт. .кн. 
№ 2046, тс. 538-6 (1572). 

XVII. Двор спалили, а дворьника зве- 
завши килька кроть 'били Арх. ЮЗР. III, 
IV, 242 (1649). 

XVIII. Дворника калюжновского уговорили 
за годь дать ему 20 зол. Дн. Марк. І, 206. 
Дворникь великий, канцлер. 
XVIII. Кгди зближался до Ясь Хмелни- 

ченко, вієхаль противь ему о милю в стрічу, 
зь. значною ассистенцією, дворникь великий 
господарский Вел. Сказ. 66. 
ДВОРНИЦА, рж. Ключниця, шафарка, гос¬ 

подиня у фільварку, дворі. 
XVIII. Тетянна Але$ина жека стала за двор- 

ницу Вид. Ник. м. 5 (1734).—Уплачеео бувшей 
двореиці гатенской Матроні Шереметовні... 
за єи битность в дворці гатенскомь чрезь 
три місяця дворницею 2 р. 50 к. Кн. Казн. 
Киево-Пуст. Ник. м. 38 (1796). 
ДВОРНЙЧКА, рн. Лив. Дворница. 
XVI. Прьі кожьдомь фольварку нашомь 

хочемь мети дворничьки, то єсть рнкуньи 
порадьнне Пам. КК. II, 522 (1558).—Двор- 
ничка єго Наталка з дому панского втекла 
Кн. Гродск. Луцк. 148 (1561).—Двориикомь, 
дворничкамі и наймитами найму, найменшеє 
речи не заводячи, платити Арх. ЮЗР. І, І, 
92 (1577). 
ДВОРНОСТЬ, рж. (йол. (Ьуопшс). Ціка¬ 

вість. 
* XVII. Оплазство: оухищреніе, опатрность, 
вшетечность, з’бнтпАЗ або еепотребнад двор- 
ность, цакйвость Бер. Лекс. 198.—Дворность— 
ухищрениє Синон. сл.-р. 19. — Члкь..і бн- 
ваєт... многою дворностю розерваннй <3в. Рсш. 
205-6.—Дочка Іакова Дина, зь дворности не- 
потребной, йшла до міста познаватися зь пе- 
вістами оной крашш Рук. Хрон. 22. 
ДВОРНЬЇЙ, прикм. 1. До двору монаршого 

належний. 
XV. А дроугии блшеть дворннй єго сдоуга 

любими сиг боярьскии, Михаиловичь именемь 
Рахг Ип. 887 (1281).—Маршалокь нашь двор- 
ннй, намістникь Мерецкій пань Григорей 
Остиковичь Ак. ЗР. І, 167 (1497). 

XVI. Воєвода києвсіай, гетмань нашь дзо- 
рннй свицлецкій и овруцкій пань Андрей Яку- 
бовичь Немеровичь Гол. П. М. 1,1 (Гр. 1540).—■ 

Позвана била... до суду єго кролевскоє мдси 
дворного Ж. Курб. І, 165 (1578).—Арсен їй 
Волобань, владика дворннй Лвовскій* Пам. 
КК. III, 23 (1590).—(Листь) княземь паномь, 
воеводомь,кашталяномь,..: старостамь, держа- 
вцомь, урядникомь земскимь и дворннмь 
Хр. Фил. Апокр. 1102.—Будучи (праве) яко 
слугою и наместьникомь (альбо дворьннмь 
владикою) штрополитовнмь Антир. 547. 

XVII. Донесена намь єсть прозьба черезь 
пановь радь и урядниковь нашихь дворньїхь 
Ак. ЗР. V, І (1633). 

2. До двору, до маєтку, фільварку належний. 
* XIII. Аже (кто) межю неретнеть ботьть- 
ноую или родіиноую розореть или дворноую 
тьіномь перегородить то 12 грвні продаже 
Р. Правда (К.) 44. 

XV. Продаль єсми иміне своє... сь пашнею 
дворною, сь челядю неводною Ак. ЮЗР. II, 
108 (1470). 

XVI. Огороди дворннє аби били везде роз- 
меронн Пам. КК. II, 523 (1557).—Даю, дарую 
и записую ему... дві части кгрунту земеного, 
дворного, поль и сеножатей дворннх и тне 
огороди дворннє и садь Арх. ЮЗР. VI, І, 
56 (1565).—Будоване дворное іЬ. І, І, 53 
(1576).—Ворота дворннє Ж. Курб. II, 184 
(1590). 

XVII. В млнне нашом... для своеє дворное 
власнеє потреби волно без мерки и черги 
мливо... волноє мети маєт Сборп. стат. II, 70 
(1613).—Кгвалтовньш и безправний грабе жь 
розного збожа власного поводового дворного 
Рук. № 26. к. 77. 

XVIII. От волоки рорной и пустой паш- 
ной землі по грошу... полупивши С. і Р. 21-6. 

3. Що в дворі, в метку працює, служить. 
XVI. А котороє бндло здохнеть... оказьі- 

вати конюшому нашому дворному Пам. КК. 
II, 523 (1557).—Кухаровь, молодцовь, пекар- 
цовь, жонокь дворньїхь, тнхь, водле ихь 
умови, заразомь єсми отправиль Арх. ЮЗР. 
I, І, 25 (1570). 

XVIII. Челядь дворная Стат. 58. 
4. Надвірний, подвірний (про звірят). 
XVI. Маєть врад в дойзренью и доброй 

опатрности баддо дворьноє мети Пам. КК. 
II, 523 (1557).—Люде... заняли ...у Тпмогаа 
три вепри кормвих и десятеро свиней дверних 
АгсЬ. 8ан§. 39 (1558).—Жаловаль... о покрадене 
свиней єго дворньїхь двадцатерга и двойга 
Кн. Гродск. Луцк. 197 (1570). — Бидла ро¬ 
гатого моєго дворного пограбили волов осм- 
надцат Ж. Курб. II, 219 (1590).—Коней двор- 
іівіхь 2 Ак. ЮЗР. II, 200 (1598). 
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XVII. Бидла дворного корові двадцять, 
телять двадцять Арх. ЮЗР. III. IV, 7В (1649;. 

5. Цікавий, химерний, вигадливий. 
XVII Оплазивнй: Бавдчійся не нотреб- 

вьши Речами з’бит еепотребне пилннй, двер¬ 
ний, в’садн бшь Бер. Лекс. 197.—Коли 
діавол законника от справи доброй отведеть, 
тедьі в’провожшь его в’ розмамтьш стомахи, ; 
зяразь оучинить его дворньм, жартовннмь 
Домецк. 103.—Няжоторни рорньїми и розмам- 
тши штуками приходить до вадомости о 
скрнтнхь справах!. ІЬ. 111.—О той (о Богоро¬ 
диці) міли простую а не двориую віру Жит. 
Св. 85-6. 

XVIII. Не могуть тежь бити Капланами... 
Кугляри, Инфамісн, бавячіися блазнованем’ 
дворннмі Собр. Прип. 55. 
ДВОРНЯ, рою. Двораки, двірські люди. 
XVIII. Господарі, волоокий... уступать 

тайно з дворнею своєю з Ясь Вел. Сказ. 80. 
ДВОРОВАТй, де. (пол. йтсоготас). Нас¬ 

міхатися, глузувати, кепкувати. 
XVII. Писалемь до воєводи, просячи его 

о ласку, які, то воєводу. Онь розгаівалея, 
же не бшь воєводою, толко намістпикомь, 
розуміючи, же дворую, вигнати нась казаль 
Діар. Фил. 59. 
ДВОРОВЬІЙ, прикм. 1. До двору, до ла¬ 
тку належний. 

XVII. Маючи часть земли дворової в са- 
номь місті Чернігові... про даль Ак. Полуб. 
2 (1674). — ГІляць свой власний, водний, 
дворовий, голий... продаль Акт. Старод. 
кп. 9. 

XVIII. Должень и в’ даор и будованеє дво- 
ровоє, и в пляць... увязать С. і Р. 43-6. 

2. Що в дворі, в матку служить, працює. 
XVIII. О отєзді Хмелницкого до Субота 

от господара дворового увідомившис... ох- 
«халь и самі Вел. Сказ. 17.—Президиумь 
німецкоє не малоє, и шляхти, з многими 
скарбами тамь увезшойся, зь ихь дворовими 
служебниками и иними дюдми... смерти пре- 
даль ІЬ. 56.— Дивці кухарці дворовой даєтея 
зь годь зь казни дворцевой денегь рублей 
два Оп. им. Дай. Апост. 277. 

3. Надвірний, подвірний. 
XVIII. Когда дворовеє птаство занеможеть, 

взять на тоє крейди и... вложить, где они 
лють Дн. Марк. І. 134. 
ДВОРОНЬ, рм. Здрібн. від «двори». 
XVII. Волно прето ему, Подорожному, тим 

роромь купленнимь з прикупленними кь тому 
дворками спокойне владіти Акт. Старод. 
кн. 35. ■ 

ДВОРОЧНЬІЙ, прикм. Що тривав два роки, 
дво-річний. 

XVIII. Царь Турецкій, за ніякоєсь додоз- 
ренє, по дворочномь панованю надь пустою 
тогобочною Украйною, Дуку Господаря Во¬ 
лоокого отставиль Літ. Вел. II, 546. 
ДВОРСКЬЇЙ, прикм. 1. Двірський, до двору 

панського належний, панський. 
XVII. Встоскніль ему ся дворский животі 

Жит. Св. 260.—Арсений... міль... в собі 
остатки дворскои безпечности Жив. Св. 120-6,— 
Дворскіи люди Рук. Хрон. 272.' 

XVIII. Вудет.,. до купецтва и духовенства 
скдошінй, але дворской науки и служби 
нехай ся варуєть Пр. Гогн. 8. 

2. До двору монаршого належний. 

XVIII. Аби княженіє Прускоє... трибутовь 
жадпихь аби не давало нікгди, а ні от того 
часу до судові дворскихь кролевскихь нале¬ 
жало болше Вел. Сказ. 130. 

3. Жартовливий, блазенський. 
XVII. ШутовноА радостворнад, речи двор- 

скіи и жартовлмвьш Бер. Лекс. 206. — Двор¬ 
скіи жарти—шутовпаа, радостворная Синод, 
сл.-р. 19. . - 

4. рм. Дворянин. 

XV. )Король... посла воєвь в силі тажці и 
великого дворьского Пота пороучивь ємоу 
воеводьство надо всими воими Нп. 724 (1208). — 
Посла отрока Андрід реіши дворьскомоу аще 
оузріш нась погнавщихь скореє по нась по¬ 
жени ІЬ. 832 (1256). $; 
ДВОРСТВО, рн. (пол. йжтеіто). Жарти, 

дотепи, глузування. 
XVI. Нестатечностями, опилетвомь, танца- 

| ми, играми, прохожками пустотними, чаро- 
действн, ворожками и ипшими, Богу про¬ 
тивними, злими речми, што вь нась двор- 
ствомь знвали або зовуть, бродять се Арх. 
ЮЗР. І, І, 76 (1577).—А піто мні ихь милості 
задають и мовять на мене, то суть дворства и 
змишленья на мене невинного чеяовіка Ак. 
ЗР. IV, 161 (1597). 

XVII. Зь Кракова тихо отьіхаль... не хо- 
тячи болшого з себе дворства строити Крон. 
Полск. 377,—Александрь... просиль отца..: 
аби єну допустиль пометитися дворствомь 
Крон. Боб. 159-6. і' Рі 
ДВОРУРНЬІЙ, прикм. Що має дві рури. 
XVIII. Дві фузій, єдна дворурная (надру¬ 

ковано: «дворучная»), а другая поединковая 
Літ. Вел. IV, 115 (Реєстрі, Пал.). 
рДВОРЦЕВЬІЙ, ДВОРЦОВЬІЙ,) щтш. 1. 

' До двору, до маєтку належний. 
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XVIII. Дворь собственннй шинковннй двор- 
цовмй и разннє служби Оп. им. Дає. Алост. 
49—При том селі сеножать дворцовая іі). 72 — 
Дивці кухарці дворовой дается вь годь зь 
казни дворцевой денегь рублей два ІЬ. 277. 

2. До двору монаршого належний. 
XVIII. Пожаловано волостью Дорошенка 

Ярополскою, дворцовою Государевою Сб. літ. 
ЗО (Кр. од. Млр.). 
ДВОРЧИКЬ, рм. Здрібн. від «дворь». 
XVIII. (їїродаль) дворчикь свой сь селит- 

бою Млр. Род. II, 437 (1756). 
ДВОРЬ, рм. 1. Просторінь, що оточує дім, 

подвір’я, двір. 
XVII. Псовь хандожити, дворі змітати и 

до ившихі незеосньгхь діль приставляли Літ. 
Сам. 3. 

XVIII. Ляжь спокойно спати и честно 
проспмсд: а якь захочеш чего на двор прохо¬ 

дка Клим. Вірші, 44.—Люде якого колвекь 
чина в домах своихь аби жадних схадзокь 
и бесідь не иміли, а по дворах и улицахь, 
или по ринкахь иторгахь даби два, три илн 
чотири вкупі не стояли Вел. Сказ. 18.— 
Деревня, кь строенію домовь... виготовлена, 
вь дворахь лежачая Арх. ЮЗР. І, II, 276 
(1766). 

2. Садиба, оселя. 
XV. Дворь КЬНАЖЬ блше в городі идеже 

єсть нині дворь Воротиславль и Чюдинь Ип. 
44 (945).—Дайте ми от двора по три голуби' 
и по три воробьи ІЬ. 47 (946).—Оудіясд велик 
зло в Києві погоріша дворові по Горі и 
цркви ІЬ. 614 (1180).—Писаль... ижьбн даль 
Мисаилу владиці земли пустовскоі город- 
скоі на двадцять человіковь, на чомь бн могь 
ихь посадити и двори би тни люди могли 
собі збудовати зь огороди Ак. ЗР. І, 143 
(1494). 

XVI. Ув огороде сино кошеноє побрати и 
до двора своєго перевозить казал Арх. ЮЗР. 
І, VI, 74 (1582).—Отца владику черезь два 
дни вь томь дворе яко у везенью держаль 
ІЬ. 84 (1591). 

XVII. Кляшторь заложено вь воєводмнсь- 
комь дворі на Стрілници Літ. Льв. 260.— 
Даль Хс Верховннмь Апслом’ Петру и Павлу 
мешкан’є в’ дворахь нбснихь Гал. Кд. Раз. 
394.—Господарь... прііздиль... для огляданья 
двора, якій ему тамь надь Дністромь у Цеки- 
новці будовати зачали Ак. ЗР. V, 168 (1682).— 
(Мужь в земли Хусь) гостеви двора своєго 
ниґдн не жаловаль Літ. Рук. 28-6. 

XVIII. Дворь на ринку зь камяницею муро¬ 
ваною Мат. Ист. ЮР. 58 (1717). — Где два 

господарі на єдномь дворі, жадного тамь 
не маєшь порядку Літ. Бел. IV, 20 (Пов. 
1728). 

3. Метання дідича. 
XVII. В дворах грубу то єсть печи палити... 

приставляли Літ. Сам. 3. 
4. Палам, палац. 
XVII. Содомонь... збудоваль три двори, 

єдень... вь которомь самьіхь^оконь било ти¬ 
сяча Крон. Воб. 113. 

5. Двір монарший чи магнатський. 
XV. Мьі хотічи єго вь здішнемь панстві 

нашомь, при дворі нашомь заховати, оного 
прнймуємо и прняли єсмо, яко человіка зац- 
ного ЮРГр. № 76 (1438). 

XVI. Вьшравиль єсми Льшь сина... до дво¬ 
ра єго королевскоє милости Арх. ЮЗР. І, 
VI, 59 (1570). 

XVIII. Гуляль Хмелницкий на своєй квати- 
рі, якая не оподал била от двору ханского 
Вел. Сказ. 26. — Отехалемь до гетманского 
двору Дн. Марк. III, 157. 

6. Двірські особи. 
XIV. Не поспіли єсмо испрАтати всеі сили 

нашеі толко што около пас нашь дворь єсть 
и с тими стали єсмо противь того Аксака ЮРГр. 
№ 26 (1393). 

XVII. Кнжа маєт двор немалий при собі 
Жив. Св. 168-6. 

XVIII. Подяковавьши црви и в’шит’ким вел’- 
можамь и впшт’кому йшорови пошли во пут 
свой Пам. укр. м. 1,171 (Рк. Тесл.). 
Дворь вьиздній, гостинній, заїзний двір. 
XVIII. Идіже обрітається дворь вьизд¬ 

ній, или гостинній, ради купцовь приходящихь 
и иниихь страннихь людій Гр. Барск. II, 113. 
Дворь теремньїй, двір із теремом. (Д > 
XV. А перевісище бі вні города дворь 

теремньїй и другий идеже єс дворь демесни- 
ковь за стою Бцею надь горою бі бо ту теремь 
камеиь Ип. 44 (945). 
Зь двора, знадвору, зоком. 
XVII. Вь цркви Соломоновой били окна 

походистш внутрь широкій, а з двора узкіи 
Гал. Кл. Раз.' 145. 
На дворь, геть, пріч. 
XVII. Воиь: На дворь, пречь Бер. Лекс. 16. 
На дворі, зовні. 
XVII. Вніуду: ЗнадворА, здвора, т двор?» 

Бер. Лекс. 15. 
ДВОРЬІСЧЕ, рн. Див. Дворище. 
XVII. Даємь вамь ведать о томь, што жь 

єсмо зь росказаея господарского дали два 
дворнсча ваши и вась, а третєє пустовнеє 
дворнсче, пану Йвану Подолянину, и казали 
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есмо его вь тиє вь три дворнсча и вь вась 
увязати ключнику нашому Луцкому Арх. ЮЗР. 
VI, І, 9 (1631). 
ДВОРЯНИНЬ, рм. Чоловік, належний до 

кору монаршого чи магнатського-, шляхтич. 
XV. А далій приказуєм!., аби бояре, и 

міщане и дворяне городскіи, и все посподство, 
вь'згоді межи собою бьши Ак. ЗР, І, 73 
(1456). 

XVII. То чиншгь ФідАДелфь Кроль и его 
Іівордне Тпт.' 42 (Сак. 1622).—Мова... фран- 
ц\гскаА... цвіль и оздоба шляхтн и дворл- 
іовг Розн. Каз. 25.—Цесаров зацний дворя- 
нввг... каменем забитий зосталь 6в. Реш. 
225-6.—Мішане Воголюбскіи... князевьіхь дво¬ 
рян и мечникові позабивали Крон. Сов. 172. 
.—Сто уважаєте яко вірного дворднмна и 
слугу Хвого Рад. Ог. 64. 

XVIII. Собака бреше а дворянин іде: 
собака ж собакою, а дворянинь дворяниномь 
Клим. Прии. 243. — (Мазепа) дворяниномь 
гетмаескимь зосталь Літ. Вел. II, 343.— 
Зь Йвана Покащевского, дворянина реймен- 
тарского... взимаєтся 14 руб. Ои. им. Дан. 
Апост. 85.—Црь прудко пошоль самь к’ церкві 
н усі велможи єго и дворАие с ними Пам. 
укр. м. IV, 99 (Рк. Біляв.). 
Божий дворянинь, лицар. 
XV. Хотіть ємоу помотати Вжии двордні 

ипискоупьивсд вои Рижкая Ип. 816 (1252). 
ДВОСОТНЬІЙ, числ. рядовий від двісті, дво- 
тий. 

XVIII. Янчаровь и шяаговь пять тисящей 
полегло, нашихь ниже двосотноє число, но 
мнози раненніи Літ. Вел. І. Прил. 23. 
ДВОТАЛЯРНЬІЙ, прикм. Що варт, два та¬ 
шуй. 

XVII. Бьіло чирвонихь дробнихь двоталяр- 
нихь девять, чтириталярний одинь Прот. сир. 
лот. 142. 
ДВОТОЧІЕ, рн. Розділовий знак: двокрапка. 
XVII. * Дві точки або пункти — двоточіе, 

двоеточіє Синон. сл.-р.19,—ПрепинанЇА отрочна 
суть дєсать: черта, запАтад, двоточїе: Гр. 
Смотр.. 14. 
ДВОУХЬІЙ, прикм. З двома вушками. 
XVII. Маючи чашу двоухую и козлик Жит. 

Св. 351. 
ДВОЦАЛНЬІЙ, прикм. Два цалі завтовшки. 
XVIII, Різали колоди на тертиці двоцал- 

віе и троцалніє пополамь Дн. Марк. IV, 182. 
ДВОЧАСТНЬІЙ, прикм. Двійчатий, з двох 

чштн зложений. 
XVIII. Вь всіхь храміхь же и доміхь 

зрата каменна, двочастна, сюду и сюду отвер- | 

заема, наподобіе царскихь врать Гр. Барск. 
II, 225. 
двочи, числ. Двічі. 
XVIII. Іван... припечені,бил желізомьдвочи 

от мистра Прот. Полт. С. І, 248-5. (1702). 
ДВОЩОГЛНЬІЙ, прикм. На двох щоглах, 

двохь жердинах. 
XVIII. Церковь войсковая наметная дво- 

щоглная Літ. Вел. IV, 118 (Реєстрі Пал.). 
ДВОЬ, числ. Двоє. 
XV. Оковавьше вь двоі оковн Ид. 233 

(1097). 
XVII. Заразь тедьі двоі непріязпи наступили 

Ак. ЗР. IV, 217 (1600-1605). 
двоязичникь, рм. Двоязичний, брехливий 

чоловік. 
XVIII. (Урядники) сверхь того должньї 

бнть... не ияншда, не двоязичники, не по- 
хлібцм Стат. 159. 
ДВОЯКЕ, ДВОЯКО, присл. 1. Двояким спо¬ 

собом, двозначно. 
XVII. Двояке отці стиє о том розуміют 

Св. Реш. 12. 
XVIII. Вистерігатися словь плохихь и та- 

кихь, що двояко могут ся розуміти Політ. 52. 
2. Двічі, удвоє, подвійно. 
XVII. Сугубо: Дводко Бер. Лекс. 160.— 

Слупь личбою двояко и трояко, нежеди церво 
есте міди, умножаєте Ак. ЮЗР. II, 231 (И. 
Виш).—Бгь... Іову... маєтпост даль двояко 
болшь нижли первей Жив. Св. 182.—Богацтво 
даль двояко болшеє, нижь першей Рук. Хрон. 
37. 
ДВОЯКЬІЙ, прикм. 1. Подвійний, повтор¬ 

ний. 
XVI. Сугубь-двоякій Лекс. 14. 
XVII. Повторе внесена бьша прозба... На 

двоякую ихь прозбу потверженямь сполньшь 
нозволилисмо Арх. ЮЗР. І, XI, 113 (1635).— 
Сщенники... нехай будуть почитаньш годньїми 
двоякои чести Гол. П. М. II, 405 (Кор. Н. 
1645).—О двояком значном князя Кіевского 
Глібанадь Половцами звитязтві Крон. Сов. 
163.—Сіни з виридарами роскошньїми з двоя¬ 
кои матерьщ Крон. Боб. 113. 

2. Що мав дві відміні, два їатунки. 
XVII. Дводкіи бьідм люде на свйті перед’ 

ПрйСТАМЬ хвьім, єдни погане, другій хртідне 
Гал. Кд. Раз. 187—В тих словах двоактю 
натуру свою Хс показал Гал. М. П. 24. — 
Гріхь... двоякій єсть, первородннй и оучин- 
ковьій Гал. Гр. Розм. 6-6. 

XVIII. Зь тихь двохь от Іиса оучииеяьіхь 
чудовь дводка дла нась випливаєть нара 
Шукидарох. 45.—Двоякая ест Сармация, одна 
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татарская або Азитицкая;... Другая Сар- 
мація Европейская Пан. укр. м. IV, 33 
(Рк. Сок.) 
ДВУҐАРЦОВЬІЙ, прикм. Що мітить у 

собі два їащі. 
XVI. Бшо фляш кгарцовнхь шесть, а дву- 

кгарцовнхь две Ж. Курб. 1,134 (1578). 
ДВУДЕННЬІЙ, прикм. Що два дні триває. 
XVII. Задедво змогли єсьмо двуденною пра- 

цою того доказати, же взяли єсьмо замокь 
Ак. ЗР. V, 157 (1679). 
ДВУЖЕНЕЦЬ, рм. Див. Двоженець. 
XVIII. Осщазмнй неповинень двуженець 

бити Собр. Прип. 61. 
ДВУИЧИ, числ. Двічі. 
XVII. Аеанасия... масла и вина тьщсо 

двуичи в рокь... заживала Жит. Св. 162-6. 
XVIII. Там’ трпер на каждий рок’ двуичи 

изходить звізда пресвітла барзо Пам. укр. 
м. II, 122 (Рк. Тухл.). * 
ДВУЛЕТНИЙ,-ЬІЙ, прикм. Див. Днулітньїй 
XVI. Свирепь двулетнихь семнадцат Ж. 

Курб. 1, 159 (1578). 
ДВУЛЕТОКЬ, рм. Дволіток, дворічшк. 
XVI. Жеребцов двулетков семьнадцат Ж. 

Курб. І, 159 (І578). ‘ 
ДВУЛИЧНЬІЙ, прикм. Див. Двоеличньїй. 
XVI. Тринаддать аршинь китайки двулич- 

ноі Ак. ЗР. II, 58 (1508).—А куфтерь двулич- 
ннй, кресть И гербі, ЗОЛОТОМ!) шить Гол. 
П. М. І, 10 (Оп. 1554). 
ДВУЛ"БТНИЙ,-Ь!Й , прикм. Що має два роки, 

дворічний, дволітній. 
XVII. Я... тебе двулітвую от матки взяла 

Жит. Св. 453-6. 
ДВУНАДЦАТЬ, числ. Дванадцять. 
XVI. Нехай они только дають по двунад- 

цати гребцовь Ак. ЗР. І, 227 (1501). 
двунитньїй, прикм. Зроблений з удвоє 

зсуканих ниток. 
XVI. Аксамиту три штуки двунитного, ва 

ризи купленого Ак. ЮЗР. І, 265 (1596). 
. ДВУРНЯ, рж. Див. Дворня. 

XVIII. Крол двурні своєй не маль чим 
кормити далій 6в. Реш. 337 (1710). 
ДВУРЬ, рм. (нол. ймгбг). Див. Дворь. 
XVI. Двурь зь маєтностью моєю до кгрунту 

спалено Арх. ЮЗР. І, І, 439 (1594). 
XVIII. Е£тракть запису на двурь в Переяс- 

лавлю Оп. Док. 44. 
ДВК, числ. Див. Два. 
ДВЬНАДЦАТЬІЙ, числ. Див. Дванадцять! й. 
XVII. На рінадцатем року освободиль мя 

Бгь зь неволі поганской Прот. Полт. С. II, 
199-6. (1688). 

ДВ-БРИ , р. мн. Див. Двери. 
XV. Влудь же затвори двіри и не дасть по 

немь внити Ип. 66 (980).—И двіри же и обод- 
вірье пркви златомь же ковано ІЬ. 581 (1175). 
ДВ-БСТЕ, ДВЬСТИ, ДВЬСГБ ,числ. Два рази 

сто, двісті, 200. 
XIV. Хочю дати... королю двісті гривень 

рускихь ЮРГр. № 30 (1398). 
XV. Двісте коп за тни иміна отложу 

АгсЬ. 8апр. І, 119 (1485—1500).—У тих дву 
сот копах широких грошей ІЬ. ' 

XVI. Попелу смальцованого двісте и пять- 
десять лаштовь Арх. ЮЗР. І, 1, 145 (1580).— 
Літо собі на двісти копь грошей литовских 
менуєть ІЬ. І, VI, 79 (1591). 

XVII. Тнхь двохьсот золотнхь ие давали 
и не дають Гол. П. М. II, 233 (Фунд. Чтв. 
1642).—Ихь не много бнло, тнлко зо двісті 
коній Літ. Льв. 241. — До двохь сота ко- 
рогвей Мультянского войска привезли Крон. 
Полск. 396. 

XVIII. Миль двісті чтнрдесят и пят ні- 
мецких Пам. укр. м. IV, 33 (Рк. Сок).—Полу- 
мисковь всіхь малих и великих двісті оди- 
надцят РКПЛ. 74. 
ДВЬЧИ, числ. Двічі. 
XVIII. Двгачи трко будуть платити Урб. 68. 
ДЕ, част. Мов, мовляв. 
XVI. Отняли де в нась дві нивн, Плоскую 

и Кдиноватую Арх. ЮЗР. І, VI, 9 (1507). 
ДЕ, прис'і: 1. Де, в якім місці. 
XVIII. Де бьии соборн, патріярхове, а тс- 

перь стогнуть возднхають хрестіане у всяку;! 
неводи Поуч. Няг. 13. 

2. Куди. 
XVIII. Іоеифь оуставши пошов до комори 

своєй, де хожовал спати Пам. укр. м. І, 167 
(Рк. Тесл.).—Ніх’то не знав, де йдуть и що 
чинат ІЬ. II, 104 (Рк. Тесл.). 
ДЕБЕЛОСТЬ, рж. ДЕБЕЛСТВО,рн. Товща, 

грубість. 
XVI. Мира с-его воєн’ника дебелство шюти 

и благорумянство изьявляєть Сп. прот. Лют. 
160. 

XVII. Дебелость: Грубость Бер. Лекс. 33,— 
Грубость—толща, дебелство, дебелость Синод, 
сл.-р. 18. 
ДЕБЕЛЬІЙ, присл. Товстий, грубий. 
XV. Бі же Мьстиславь дебель тіломь 

’чермьномь лицемь великома очима Ип. 13В 
(1034).—Річь же бі в немь тльста и оустна 
дебела ІЬ. (X. П.) 921 (1289). 

XVI. Дебель, грі/бьій Зиз. Лекс. 98.— Бш 
дебель або тольсть, сьіть або румяаь, красень 
тіломь Сп. прот. Лют. 162. 
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XVII. Дебель, дебелий: Гря/бьш, толстнй. 
Бер. Лекс. 33. 

XVIII. Древеса... иже суть дебеди и високи 
Гр. Барск. І, 354,—Имюль тіло на себгь дебе- 
лое, гря/бое, трудомь и ранамь и болюзнемь 
подлежащое Сімя Сл. Б. 1772 р. 166. — 
Губи ему яко дебеди, зуби ему яко серпи Пам. 
укр. м. IV, 143 (Рк. Яр.). 
ДЕБИТОРЬ, рм. (лат. (ІеЬіІог—довжішк). 

У наведених нижче прикладах ужито в зна¬ 
ченні: кредитор, вірник. 

XVII. ведорь, дочувшися о прибило де¬ 
бітора своєго, умнслне, невідомо где, скрился 
Прот. спр. нот. 6.—Должникь... доброволне 
знался, что зостает дебиторови своєму девет 
копт, винені Акт. Старод. кн. 6. 
ДЕБРЬ, рм. ДЕБРЬ, ДЕБРЯ, рж. Бескед, 

провалля, яр; байрак, ліс, гай. 
XV- И тісндчісд другь друга спехнуши 

Олга с моета вт> дебрь и падаху люде мноза 
с моста Ип, 62 (977).—И поча ходити по деб- 
ремь и по горамь ІЬ. 145 (1051).—Ростислав 
же исполчивсд преиде дебрь глоубокоую іЬ. 
803 (1249). 

XVI. Врани вьзграяху у Плісньска на бо- 
лони біша дебрь Кисаню Сл. о п. Иг. 23—В’сд- 
ка* дебрь боудеть напльнена и в’сдкад гора 
и пагорокь (и хол’мь) смирит’сд Єн. Пер. ЗО. 

XVII. Дебрь: Падоль зарослий Бер. Лекс. 
33. — Лгаси: Дебрі ІЬ. 74. — Стремнина, 
низбрег’, мгестце прмкроє, прикрий берегь 
ял бо скала, илм дебрд, завгасистоє мгастце ІЬ. 
157,—Дебрь — лісь, дебрь, стремнина Синон. 
сл.-р. 19.—Дїдволь... с’ тіломь вовержень 
будеть во дебрь огненний Рук. № 202, к. 
190,—(Ріка) станеть моремь шгнистимь, сіркою 
кшячсю :т потече, долиною, адбо дебромь 
Ісавовим іЬ. 248.—(Люде) оттамтоля пришли 
в дебрь Крон. Боб. 57-6. 

XVIII. Вода, пошов’ши над єдну дебрь и 
повісил сд Пам. укр. м. II, 232 (Рк. Теол.).— 
Тамже недалеко ровь и дебрь глубокій зіло 
іЬ. IV, 137 (Рк. Яр.).—Виді стая Бца тужь 
дебрь глубокую, а в том дебрі лютія звіріє 
ІЬ. IV, 144 (Рк. Яр). 
ДЕБЬЛЬТОВАТЙ, де. (з лат. йоЬіІііаге). 

Ослабляти, знесилювати. 
XVIII. бжеденно тескнячи но вм. добро¬ 

дійці горше себе тимь дебілітуєть Арх. 
Сул. 208 (1732). 
ДЕВЕНОСТО, числ. Див. Девяносто. 
XV. Ми... остади виним... Сеньку Момотли- 

вому девеносто копь безь копи Лит. евр. 
І, 44 (1487). 
ДЕВЕРА(Я), рж. Діверова жінка, діверка. 

XVI. Удові Дегтевой и деверой єе сіно- 
жати або поля ставь мой Суходолский задиль 
Арх. ЮЗР. І, І, 91 (1577).—Пани Марина 
Ивановна при мне возномь и при тоє стороне 
шляхте паномь Пузовскимь девери своєя по- 
ведила тими словьі ІЬ. VIII, III, 310 (1580). 
ДЕВЕСИЛИЄВЬІЙ, прикм. від «девесіш». 
XVII. Девесилиєво коренив... мокрост гу¬ 

стую из ішгра вигонить Рук. № 362 к. 285-6. 
ДЕВЕШІЬ, рм. Бот. Сагііпа асаиііа. 
XVII. О траві девесілі Рук. № 362, к. 

285-6. 
ДЕВЕТДЕСЯТЬ, 'числ. Див. Девятдесять. 
XVI. Року теперешнего деветьдесять вто- 

рого Арх. ЮЗР. І, І, 323 (1592). 
XVII. При початку року тисеча шест соть 

деветдесять четвертом Акт. Старод. кн. 31. 
ДЕВЕТДЕСЯТЬІЙ, числ. рядовий від ч.де- 

втдесять», дев’ятдесятий. 
XVI. Року тисеча пятьсоть деветдесятого 

Арх. ЮЗР. І, І, 278 (1590). 
ДЕВЕТЬ, числ. Див. Девять. 
XVI. Каменей около неє деветь и жемчу- 

говь деветь Гол. П. М. І, 8 (1554). 
XVII. Должникь... доброволне знался, что 

зостаєт дебиторови своєму деветь коп винень 
Акт. Старод. кн. 6. ■ 
ДЕВИЦА,-ЦЯ, рж. Див. Дівица. 
XV. Почала стая девица рости Чет. 1489 р. 

к. 16-6. 
XVII. Макарий... вшоль до церкви пречтон. 

девици Жив. Св. 121-6.—ІІрпдбпьій Савин... 
бнль в’ захвиценю и виділь девицу світлую 
якь слнце Гал. Кл. Раз. 38. 

XVIII. Нехай сд оутішу з девицдми и по- 
хожу собі по чистому полю Пам. укр. м. І, 
337. (Рк. Тесл.). 
ДЕВИЦ(С)ТВО, рн. Див. Дівицтво. 
XVII. Любить... мдердье не отвротное, Де- 

внцгво и чмстость стобляявую, малженство за- 
конноє Тр. пости. 669.—Хс оуродилед, не- 
наря/шивши єи Девмцства Гал. Кл. Раз. 
227. 
ДЕВИЧЕСКЬІЙ, прикм. (ц. сл.). Див. Ді- 

вичесньїй. 
XVII. Заховали чистость девмческую Гал. 

Кл. Раз. 130 .—Пречстад Два дводкую маєть 
ватя/ру Матермнскую и Девмческую ІЬ. 291. 
ДЕВИЧЕСТВО, рн. (ц. сл.). Див. Дівицтво. 
XVI. Тоежь мовить и Грнгорей Ііиский вь 

книгахь «О девичестве» Антир. 745. 
ДЕВИЧИЙ, прикм. Див. дівичий. 
XVII. Сестри в’ Монастиря/ Девг/чомь по¬ 

становивши... на Горя/ стости... в’стушмь Тр. 
пости. 395. 
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ДЕВЯНОСТО, числ. Дев’ятдесят, 90. 
XIV. У літа нароженья Сина Божья тисяч 

и три ста девяносто осмого літа ЮРГр. № ЗО 
(1398).—Под літи розтва Христова тисаЧа 
літь дєваносто дєватого літа ІЬ. № 32(1399). 

XV. Оті, роженья дєваносто літь и два Ип. 
476 (1113). 
ДЕВЯТДЕСЯТЬ, ДЕВЯТДЕСЯТЬ, числ. Де- і 

в’ять десятків, дев’ятдесят. 
XVI. Літа Божьего нароженья тнсеча пять- 

соть девятдесять осмого Ак. ЗР. IV, 185 (1598). 
XVII. Члкь... оставляет в горах девятде- 

сят и девят (овец) Єв. Реш. 78.—Року бжого 
тисяча шестсоть девятдесять третего Акт. 
Старод. кн. 84. 

XVIII. Девятьдесять человікь... присилали 
кь намь Унів. Дан. Апост. 9.—Принято... 
денегь девятьдесять конієкь Кн. ІІр. 41 
(1754). 
ДЕВЯТЕРГА, ДЕВЯТЕРО, ДЕВЯТЕРЬІ, числ. 

Збірне від «десять», дев’ятеро. 
XVI. ДевАтеро бидла рогатого Ж. Курб. 

І, 5 (1566). 
XVII. Яко дєвать полькувь аггльскихь, 

тако и девАТерн нбса, бгословиА именог/єть 
Транкв. Зерц. 5.—Зоставилем овец девятеро 
Ак4 Бор. 82 (1670).—Потій... признался... 
до девятерга пчол... Чуйкевичовихь сполнихь 
Прот. Полт. С. І, 213-6 (1699). 
ДЕВЯТЕРОВИДНЬІЙ, прикм. Що має де¬ 

в’ять видів, відмін. 
XVII. Вь девятеровидннхь небесахь постав¬ 

леними Транкв. П. Мн. 47. 
ДЕВЯТИНА, рж. Податок у розмірі дев’я¬ 

тої частини з доходу. 
XVIII. Кметь ДевАтаду где якій звичай 

єсть мусить дати Урб. 54. 
ДЕВЯТИНИ, р. мн. Поминки на дев’ятий 

день після смерти небіжчика. 
XVII. Зерцало читай, где найдешь о тре¬ 

тинах, девАтанахь, сорочинахь и рочмнахь 
достовірноє свідоцтво 0 обр. 117.— Дєва- 

тинн, та §у»ата по грецкому названий, 
отправуєм’, тоєсть дєватого дне по смерти 
чієй намАТЬ шоу з1 млтвами, з’ Луи/ргіами, 
Офйрами и Ялмг/жвами, чшимь Тит. 160 
(Копист. 1625).—Третини тедн... отправг/єш, 
же в’ третій днь члкь умерлий ОТМІНаЄТ взрок’. 
Дєваїмнн зась, же весь на тот’ чась гмнеть 
кшталть члвка Тр. пости. 41. 

XVIII. Обідь помипалннй девятини грошей 
розийшлося золотих пять Діло Бих. 1-6. 
(1722).—Память творять сритини или девятини 
а нолусорочини и тридесятим и сорочини 
Пак. укр. м. IV, 232 (Рк. Яр). 

ДЕВЯТИННЬІЙ, прикм. від «десятини». 
XVII. Октоврія 21, во вторник ставилем 

обідь девятиннш Арх. Сул. 58 (1729). 
ДЕВЯТНАДЦЯТЬт і числ. ряд. від т- 

вятшдцять». 
XVII. Мца августа девятнадцятого дня Мат. 

и Зам. 153 (1661).—Чг/до девАТнадцАТое Гал. 
Н. н. 114. ^ 
ДЕВЯТНАЙЦЕТЬ,чмс.і Див. Девятьнадцать. 
XVII. Вапна нерозправленого цебриковь де- 

вятнайцеть Арх. ЮЗР. І, XI, 83 (1616). 
ДЕВЯТСОТНЬІЙ, числ. ряд. від «.дввятсоть», 

дев’ятсотий. 
XVI. Около року от рожства хватдевят- 

сотного осомьдесят осмого Катех. а визн. 
в. 170-6. 
ДЕВЯТСОТЬ , числ. Дев’ять сотень,дев’ятсот. 
XIV. В літо дєват сот четвертоє АгсЬ. 

8ап§. І, № 20 (1396). 
XV. Писань оу перевалехь семои тисачи де-. 

ват сот чотнрдесАїого літа ЮРГр. № 77 (1440). 
XVIII. Девят сот и трицАТ літ Пам. укр. 

м. IV, 28 (Рк. Сок.). 
ДЕВЯТЬЕЙ, числ. ряд. від «девять». 
XIV. Листь Нашь... печатью Нашою змод- 

нили. Деялосе... року от пароженя Сьша 
Божого тнсеча триста осмьдесять девятого 
Лит. евр. І, 27-28 (1389).—Под літи розтва 
хва тисача літь дєваносто дєватог літ 
ЮРГр. № 32 (1399). 

XVII. Чудо дєватоє Гал. Н. н. 110.—Трвала 
битва от поранку ажь до девятоє години Крон. 
Боб. 339-6. 

XVIII. В части первой, в розьділі девятомь, 
ширшей доложилося Вел. Сказ. 3.—Девятнй 
пункт» Урб. 69. ї* 
Девятьій на десять, дев’ятнадцятий. 
XV. Сего приставлений бнс майя вь дєватьіи 

на дєсать Ин. 289 (1126). 
XVIII. Пише в четвер’тьгх книгах црствен- 

них в главі дєватой на дєсать Пам. укр. 
м. І, ЗОЇ (Рк. Тесл.). 
ДЕВЯТЬ, числ. Дев’ять, 9. 
XVI. Полтей мяса свиного девят Арх. ЮЗР. 

І, VI, 97 (1593). 
XVII. Слово мовлю Бзкое вь чреві своємь 

презь дєвать м/оСАцей носила Рад. Ог. 378.— 
Просячи жебнсмо девяти человіка людей.... 
надали имь вь послушенство Ак. ЗР. V, 231 
(1690).—Буду ся радити з товаришами своими 
девятма Крон. Боб. 225. 
ДЕВЯТЬНАДЦАТЬ, числ. Дев’ятнадцять. 

> XVIII. Досталося намь... по сто и по де¬ 
вятьнадцать золотихь Вас. Сб. Мат. Лівоб.. 
Укр. 71 (1728). 
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ДЕГОТЬ, рм. Смолиста речовина, що її 
гонять із смолках дерев, дьоготь. 

XVII. Нихто дегтю продажного держати не 
иміеть Од. ст. Млр. II, 55 (1698). 

XVIII. Казавг класти... смолу, шалітру, 
деготь Ал. Тіш. 81.—Дегтом теплим зали¬ 
вать Млр. дом. ліч. 19.—Тамо обрітаєтся 
гсточпикь дегтя оть земли текущь Гр. Барск. 
І, 202. 
ДЕГРАДОВАТИ, де. Див. Деґрадовати. 
XVII. Маеть Црковь тую повагу не тнлко 

простих людей и Клириков але бдекопов и 
Архіепскоповь... ведлуг внетупковь ихь ка¬ 
рати и деградовати Гол. П. М. II, 402 (Кор. 
Н. 1645).—Одь старшихь отцевь... бьілемь 
сужоннй декретованьїй, прсзвитерства і ігу¬ 
менства деградбваннй Др. Фил. 94.—Деградо- 
ваннй бнлесь Бар. Письма 129. 
ДЕГТЕВЬІЙ, ДЕГТЯНЬІЙ, пртм. від «де¬ 

готь». 
XVII. И обувье на ногахь нехай будете 

чистеє и не дегтяноє, а не ходаки, або постоли 
Ак. ЗР. V, 204 (1687). 

XVIII. Пустилисмо... архимандриту Новго- 
родскому арендовіе горілчаніє тютюнніе и 
дегтезиє шинки в завідованіе Укр. ист. м. 
44 (1704).—Насипать води в дегтяную бочку 
ш мазиицу Млр. дом. лгЬч. 36.—Позволяемь... 
шинки горілчаніє, тютюнніе и дегтевіе для 
общаго ихь всіхь вспоможепя міти Літ. 
Бел. II, 544. 
Дегтевоє, податок за вигтний дьоготь. 
XVIII. Сь... магистрата... дегтевого... не 

брать Оп. ст. Млр. II, 57 (1742). 
ДЕГТЯРНЬІЙ, прикм. Належний до дьогтю, 

призначений на дьоготь. 
XVIII. Мазниц дегтярних ре Арх. Вид. м.— 

Бочку дегтярную чтоб з монастиря прислано 
ІЬ. екон. спр. (1759). 
ДЕГТЯРНЯ, рж. Виробня дьогтю. 
XVIII. Нивою близь дегтярні, которая збо- 

лотіла владілческою нині не владіеть Арх. 
Лот. 72 (1752). 
ДЕГТЯ РЬ, рм. Хто жене або продає 

коготь. 
XVIII. Хведорь дегтяр брмола котлярь... 

Юско Литвинь дегтяр Рев. Черн. п. 577-6. 
(1734). 
ДЕГРАДАЦІЯ; рж. (йол. (Іе§іайас]а з лат. 

Іетйаііо). Усунення з уряду, відібрання 
щіероіатив. 

XVII. И претожь ся такь хижо оба тни по¬ 
рочний герстове удіяли, поки би ихь била 
оть патріархи духовная дисциплина и дегра¬ 
дація не зашла Копист. Пал. 1064. 

ДЕГРАДОВАТИ, де. (пол. йе£гас[отсас‘ з дат. 
йерайаге). Усувати з вищдгд уряду, ш ниж¬ 
чий; відбирати кдму прероїатши його по¬ 
переднього тану. 

XVII. Бьшь у нас тими часи у Вильни дом- 
ниманнй декградованьїй митрополить пань 
Потій Ак. ЗР. IV, 313 (1609).—Серафиона... 
зь игуменства Микодьского презь его мил. 
пана Киселя, секретара. своєго, декгродовати 
рачиль Гол. П. М. І, 552 (Ак.изб. 1633).— 
(Церковь) можете найбол’шнхь Архієпископовь 
на синоді повшехномь судити, карати, деґра¬ 
довати и викликати Гал. Кл. Раз. 29. —Не 
хотілем П. Р. з уряду полковництва старо- 
дубекого декградовати Вар. Письма, 160. 

XVIII. Архіепископь Казанскій Идаріонь... 
декградовант^зь архіепископіи Сб. літ. 63 (Кр. 
Оп. Млр. 1734). 
ДЕДАСКАЛЬ, рм. Див. Дидаснапь 
XVII. Дедаскаловь школннх оупомияали 

Пр. Жел. 2. 
ДЕДЕКОВАТИ, ДЕДИКОВАТИ, де. (пол. 

йейукотас з лат. йейісаге). Присвячувати 
кому що. 

XVII. От тогож’ отца и настира своєго 
Кур Архімандріта малость моа припала блеве- 
ніе, іую Вш Кнджацкой млети стую Книгу 
дедековати и офіровати Тит. 69 (Копист. 
1623).—Усудилисмо презь друкь всімь|ого- 
лосити... дедикуючи и офіруючи всю "тую 
працу нашу Святителстзу твоєму Ан. Ап. 304.— 
Црковь... тое Учмтелноє бутліе... Клейноту 
дому- Вмст моєго Млст. Пана, дедикг/еть 
Тит. 333 (П. Мог. 1637).—Лука Киггу свою 
офіровал и Дедикозал Оеофилови Гал. М. ■ 
Пр. (пр.).І—-1-6. 
ХУІІІ. Не вспоминаю я туть конюіюзій 

и афикцій... многимь особамь почавши оть 
самого монархи, такь зь Коллегіума Кіевского 
яко изь Чернігова зь завистію Римляновь 
дедикованнихь Літ. Бел. III, 418. 
ДЕДИЗНА, рж. Див. Дідизна. 
XVII. То не великая речь: мші а ни тобе 

не дедизна, але церкви Вожей прислушаєть 
Арх. ЮЗР.' І, VI, 29 (1618). 
ДЕДИКОВАНЬЕ, рн. Чинність від де. «де- 

дтовати». 
XVII. Црков’... през дедикованіе то№ книги 

оуставичнуто вдачяость свою освідчаеть Тит. 
338 (П. Мог. 1637). 
ДЕДИК0ВАТИСЯ, де. Бути присвяченим. 
XVII. Которую то Книгу, поневажь з’ любзм 

и шмати добродгайствь Вмст єа Дедшо/єть, 
їїрошг/ рачь любовне тежь приндти Тит. 
138 (Копист. 1625). 



Деднцетво Дей 

ДЕДИЦСТВО, рн. Див. Дідицтво. 
XVI. Хотяжь тамь дедицства немаєть, але 

вь немалой суме пснезей то держить Арх. 
ЮЗР. І, І, 415 (1594).—И тоть напреднейпшй 
знань верному дедицству Своєму, по чомь бн 
оть другихь неверньїхь познаватися мели, 
зоставиль Лист И. П. 1031. 
ДЕДИЧИТИ, де. Див. Дідичити. 
XVI. Бо всих тьіхт> именяхь моихь отчизннх 

дедичити не мають Арх. ЮЗР. VIII, III, 329 
(1581). 
ДЕДИЧКА, рж. (блр.). Див. Дідична. 
XVII. ІІонялемь бнль вь стань светнй 

малженьский Ганьну Ивановну Кацеровича 
дедичку добрь церкви светое Пятницн Арх. 
ЮЗР. VIII, III, 566 (1620). 
ДЕДИЧНЬІЙ, прикм. Див. Дідичнмй. 
XVI. Жикгямонть Третій... дедичннй ко¬ 

роль Арх. ЮЗР. І, VI, 165 (1597).—Якобн 
дедичянмь правомь взяли и научилися того 
оть Грековь Лист И. П. 1019.—Все волно!.. 
и пана своего передь непрьштелемь дедичннмь 
гидити Аитир. 945. 

XVII. Жигимонт третиі з Божеи ласки ко- 
рол полекиі,.. вандалскиі дедичпиі корол Кул. 
Мат. І, 26 (1604). 
ДЕДИЧЬ, рм. (блр.). Див. Дідичь. 
XIV. Мн Алекоандрь, або Витолдь, з' ласки 

Вожое Княжа Литовское и дедичь Городен- 
скнй... ведомо чьшимо Лит. евр. 1,26 (1389). 

XVI. Жикимопть третий... великого кнзьства 
филлянского дедич Ж. Курб. І, 305 (1588).— 
Хрнстось вь церькви Сзоей єсть пань и де- 
дкчь Отп И. П. кл. Остр. 1095. 
ДЕДУКЦІЯ, рж. (лат. (Мисію). Вивід, вис¬ 

новок. 
XVI. Дедукцьге єго, которьши хочеть про- 

бовать, же єсть свєцкий, до акцнй ничого 
не мають Арх. ЮЗР. І, VI, 174 (1597). 
ДЕЄПИСЬ, рм. (блр.). Див. Дієпист». 
XVI. Затьгмь бллялеть зачьінаєть роздель 

2 части второє противь деєписови синоду 
Берестейского Антир. 807. 
ДЕЖА, рж. Див. Діжа. 
XVI. Двери до погребу вьібитне и вь немь 

масла и молока в дежах и в горщках побитме, 
в грязь и в землю втодтаньге Кн. Гродск. 
Лущ;. 318 (1565). 
ДЕЖЕЧКА, рж. (блр.). Див. Діжечка. 
XVI. Меду преспого дежечка Кн. Гродск. 

Луцк. 213 (1571). 
ДЕЖКА, рж. (блр.). Див. Діжка., 
XVI. Сала свипего дежка Арх. ЮЗР. І, І, 

34 (1571). 
ДЕЙ, р. мн. (пол. (І2іе]е). Див. Дій. 

XVI. Иншяхь гисторнковь, которнє справи 
и вси дее оного веку описовали, ни чого тако- 
вого не вспоминають Отп. И. П. кл. Остр. 
1113. 
Дай апостол скує, діяння апостольське, одна 

з книг нового заповіту (в християн тій релігії) ■ 
XVI. На слова, зь Деевь Апостолскихь 

прнведеньїє одь Оялялета, не я, але Самь 
і Духь Светнй одьказь чинить Антир. 789. 

ДЕИЯЬ, рм. (?). 
XVII. Отобралисмо на друкарні... туфель 

№ 18. деиловь № 2, менпшхь деилов № 1 
Арх. ЮЗР. І, XII, 359 (1671). 
ДЕ-ИНШЬІЙ, прикм. Який інший. 
XVI. Забороняєщь имь всполне ко отцемь 

ихь давнимь приходити и кажеш де ишпнм 
попомь имь спозеднватися, до которого они 
це хотять Арх. ЮЗР. І, X, 34(1551). 
ДЕИСУСОВЬІЙ, прикм. Що стосується де 

едеисуса». 
XVII. Тоє деисусовоє діло скорнмь поспі- 

хомь... бнло споражено Літ. Мг. м. 51. 
ДЕИСУСЬ ,рм. (гр. 0зтрі;-молитва). Три іко¬ 

ни з виображенням Хртт, його матері та. Іва¬ 
на Хрестителя (в християнському прав, культі). 
ХУ.-Бяше же и сінь золотом оукрашена 

от врьху до деисуса Ин. (X. П.) 582 (1175). 
XVII. Каіареіагта, со ту уу ^гуки па- 

егут Кизкіт яоууіету «Беузиз», іо іезі, рхге- 
§го4а, кіощ, оііаіг ой ватеу сегкууіе рггедто- 
<1гопу Об. уній 284. — Виставлене деисуса 
різаня сніцарского Літ. Мг. м. 50.—Ото¬ 
бралисмо на друкарні... деисусовь требнико- 
вих № 2 Арх. ЮЗР. І, XII, 359 (1671). 

XVIII. Сніцарі бо церковний дейсусь отрі- 
зають Клим. Вірші, 116. 
ДЕЙ, част. Мов, мовляв. 
XV. Жаловаль намь... о томь ділі, штожь 

дей, коли пожадаємь помочи зь міста Полоц- 
кого для дотребизнн земскої, и бояре дей 
намь вь томь вельми мало помотають,—а мн 
дей на томь маємь листь ваніоє милости госпо¬ 
даря нашого Ак. ЗР. 1,72 (1456).—Иж мн дей 
змиловавшисд... отдаєм ЮРГр. № 93 (1459).— 
Хотя ачь дей мость новь, и слуги дей тзои, 
ходячи в ночь, моетницьі вздирають и за то 
дей у нихь сь каждого рора по грошу 
беруть Ак. ЗР. І, 150 (1495). 

XVI. Позваль бнль предь нась ку праву 
о отняте острова звечистаго... вь которомь 
дей острове меноваль еси на пятьдесять бо- 
чокь земли пашноє Гол. П. М. І, 19 (1555).— 
Стали єго прутьемь бити, повідаючи: єели 
дей на немь чего не домучимо, мьі дей то го- 
раздь заплатимо Ак. Коин. С. 36 (1564).— 



Д^ймеио 689 Деюіяроватися 

Пані Аврамь дей доведиль: иже дей «сьіновцн 
моя еще мальїе... до науки внмовьі еще не мають» 
Арх. ЮЗР, VIII, III, 313 (1580). 
ДЕЙМЕНО, рн. (?). 
XVI. И самне Вяошн вси деймена папеж- 

скис и блуди ( и злив справи) некоторнхь 
не боялисе описовати Отп. И. II. кл. Остр. 1105. 
ДЕЙНЕКА, рм. Назва вояки з Пугикаревого 

полку. 
XVII. За рабованем от дейнековь мона- 

стира твої увес остатоїс худоби продаль Тр. 
Полт. Уч. Арх. Ком. XIII, 59 (1678). 

XVIII. Пушкарі долковникь полтавский... 
собраль себі з винникові, броварникові, па¬ 
стухові и наймитові людских полкь піхотний, 
наименовавши его дейнеками Бел. Сказ. 180. 
ДЕЙЦА, рж. (блр.). Див. Дійца. 
XVI. Питаль: если же би того учиньку 

чужоложного била дейцею, албо ні? Арх. 
ЮЗР. УШЛИ, 475 (1596). 

1. ДЕКА, рж. 1. Блят, верхня дошка. 
XVIII. Папа Леьь третій з’ Римі содідал 

дві деки сребрАііи, и иаписа на едной деці 
гречзски па друг й римеки, ишовіданїе віри 
Рук. № 45: к. 32-6. 

2. (?). 
XVII. Млинові сколко дека потянеть строити 

позволяемь Мат. Ист. ІОР. 9 (1672). 
II. ДЕКА, рж. (ст. пол. бека з нім. Пе^еп). 

Стилет. 
XVII. Жона его... узяла деку и яодложила 

поз голову и рекла."., сама забю себе тоею 
декою 36. 1893 р., к. 132-6. 
ДЕКАБРЬ, ДЕКАЗР1Й, ДЕКАМВРІЙ, рм. 

(гр. и. сл. двкемврии). Грудень, 
дванадцятий місяць року. 

XIV. Дана грамот в молодечяі в середу 
декабрд 16 днь ІОРГр № 23 (1388). 

XV. Положиша І в раці... мца декдб ві 
5 днь Ип. 198 (1087).—У Бацни, Декабря 
24 день Лит. Свр. І, 53 (1494). 

XVI. Мсца декавріа по гебрейску хашлеу 
просто просинець Хрон. Рьшшк, 217.—Месеца 
декабра четвергогонадцать дня Арх. ЮЗР. 
І, VI. 124 (1597). 

XVII. Писань у Києві, року 1648 мсца 
декабра 29 дня Мат. и зам. 145 (1648).—Мсца 
декаврия 1 дня... Магметь казаль стреляти 
Крон. Бзб. 375-6. 

XVIII. З Хвастова декаврия 31 року 1709 
Унів. Палія, 161.—11 дня, декаврия Бел. 
Сказ. 17.—Декамврія 27 року 1648 ІЬ. 21.— 
Мсць декамврій Ірм. 193-6,—Морозь сегодня 
великій бьіль, які биваеть вь декабрі албо 
вь гензарі Дн. Марк. II, 260. 

Історичний СЛОПНИК-II. 

ДЕКЕВРШ, ДЕКЕМВРІЙ, рм. Див. Денабрь. 
XVI. (Місяць) ДекевДіа 6з. Пер. (рк.), 457. 
XVIII. Мсця декеврія 17 дня Пам. укр. 

м. І, 312 (Рк. Тесл.).—Мць Декемв] ій Пр. 
Госп. 10. 
ДЕКЛІОРОВАТИ, де. Див. Денляроватн. 
XVII. Дзкліороваль онь, Савка, от’ сего 

акту за тиждень Прот. сир. йот. 13 (1690). 
ДЕКЛЯМОВАТИ, де. (пол. бекі ш уус а 

лат. бесіатяе). Протегувати, виголошувати 
літературний твір. 

XVII. Котрая (книжечка) то презь дюгокь 
єсть деклямована Бер. Вірші 66. 
ДЕКЛЯРАЦІЯ, рж. (пол. бекіагасіа з лат. 

бесішііо). Оповіщення, заява. 
XVI. Нинішнимь листомь и деклярагиєю 

нашою вольними ихь вічні вь той мірі оть 
таковихь позвовь и річей... знайдуемь Ак. 
ЗР. IV, 237 (1600). 

XVIII. Криски село. які еще 1725 году 
декляровано било намь оть яихь обоихь, 
такі би и тепері опая деклярація зділана 
Дя. Марк. II, 312.—І ми вдячни будучи велце, 
декляровалисмо вамь.\. такую нашу ласку и 
респекті... и тепері тоєй декляраціей нашой 
не кассуемі и не ноеміняшь Бел. Сказ. 15. 
ДЕКІІЯРОВАТИ, де. (пол. бекіаютас з 

лат. бесіагаге). Оповіщатиі, оголошувати. 
XVI. Владика., такі того декляруе и о то 

нознваєті, же иань Браславский хвали Бо- 
жоє ві церкви... забороняєті Арх. ЮЗР. І, 
VI, 85 (1591). 

XVII. Взяль єго па поруки, декляруючи 
єго, на праві поставити Прот. сир. йот. 45.— 
З неосторожности сусідиое пожиі щос зако¬ 
сили тепері, чого жалуючи, зараз жалуючому 
дькляровали вернути Акт. Старод. кн. 80. 

XVIII. Жеби не важилея перешкоди чи¬ 
нити... симі нашимі листомі декляруемі Вас. 
36. Мат. Лівоб. Укр. 79 (1709).—Криски 
село, які еще 1725 году декляровано било 
намі оті нихі обоих, такі би и тепері оная 
деклярація зділана Дн. Марк. II, 311.—На 
услугу воєнную пресвітлому монарху нашему 
и твоей ясной гетманской мосці пале себе 
декляруемі Бел. Сказ. 103,—Пані обозний 
декляровавь всеконечне одієхать в домі Арх. 
Сул. 60 (1730).—Никита Косачі началі сего 
числа учитись вь академій наукь, котораго 
учать декляровано математики, логики и фран- 
цузкого язика Дн. Хан. 63.—Декляруем, ижь 
піхто не міеть бить обрань депутатомь ржі 
по року С. і Р. 38. 
ДЕКЛЯРОВАТИСЯ, де. Заявляти про го¬ 

товість що зробити, зобов' язуватися. 

її 



Декокти (9 Делати 

XVII. Хс... на вшелякому містпу з вір- 
ннми своими декляруеть ся бнти 6в. Реш. 256. 

XVIII. И Цесарь, его милость, Христіян- 
скій и Голандія декляруются помощестзовати 
Марк. IV, 353 (Грам. Ор. 1719).—Взаємними 
способомн Поленій ребедізанти зн панствн 
Турецкихь, любо Ляхи, любо Козаки видати 
декляруеться Літ. Бел. III, 514 (1698). 
ДЕКОКТЬ, рм. (лат. йесосіит). Вивар, 

відвар. 
XVIII. Приймать оного декокту рапо и 

вечерь три. чашки Млр. дом. ліч. 44.—Не 
может’-ся зась отправовати Служба Бжая па 
Винахь приправить, то єсть на Вині піолун- 
ковьімь, декокті, Агресті Собр. Прип. 19. 
ДЕ-КОЛИ, присл. Іноді, інколи, часом. 
XVIII. Деколи давала по одно ягня на 

жертву за гріхи своп Поуч. Няг. 63. 
ДЕКРЕТАЛНЕ, присл. Становив, нсвідзовно. 
XVII. На тнхь потреба полагати, яко на 

зданьяхь йоуріатіхйі;, то єсть декреталяе 
реченнмхь Копист. Пал. 349. 
ДЕКРЕТАЛНЬІЙ, пртм. Що належить до 

декрету. 
XVII. Живота не будеть міти цоддугь 

Хвого декреталиого слова Кн. о Вірі, 228.— 
Справа якь ся судила и якь скоичила симь 
декреталинмь пашимн писмомь обясняемь 
Мат. Ист. ЮР. 15 (1690).—Лист декреталньїй 
до.суду воискозого Прот. Полт. С. II, 262 (1695). 

XVIII. Єго преосвященство декреталнои ек¬ 
зекуцій на єго Черняховского не желаєть 
Арх. Сул. 32 (1716). 
ДЕКРЕТОВАТИ, де. Видавати декрет, ви¬ 

рок, присуджувати. 
XVII. Святьіхь учителей церковньгхь на¬ 

укою не доводять, толко просто такь декре¬ 
тують Копист. Пал. 353.—Єпископовн и писма 
ихь не епископове, але священницн екзаме¬ 
нують, тьіе оньїхь и декретують Гол. П. М. 
І, 319 (Смотр. 1628).—Одь старшихь отцевь 
...бьілемь сужоньїй, декретований, презвитер- 
ства і ігуменства деградованьїй Діар. Фил. 
94.—Ніколай оборонили од меча трохи чело- 
вгежовь невинннх, которнхь Цари Констан- 
тинь декретовал’ невинне на емрть Гал. Каз. 
19.—Єго, Думитрашка, судили п декретовалн 
на каране Арх. Мот. 124 (1683). 

XVIII. Братковскій... зосталь поймань... 
потимь и на смерть декретовань Літ. Вел. 
III, 566 —Вь спорахь, ви звадахь и иннихь 
справахь и ни віровати, судити и декрето- 
вати... не важилея Унів. Дан. Апост. 54. 
ДЕКРЕТУВАТИСЯ, де. Діставати трак, за¬ 

суджуватися. 

XVII. Онн декретуютея и на муку одсьі- 
лаютея Єв. Реш. 14-6. 
ДЕКРЕТОВЬІЙ, прикм. Див. Декреталньїй, 
XVII. Демченки на тот час покриваючи 

своих вувчарувь, за них шлюбовали и оних 
от приказаня декретозого уволнили Ак. Полт. 
Гор. Ур. І, 88 (1667). 
ДЕКРЕТОНЬ, рм. Див. Декрети. 
XVII. Декретон, лат.: Изреченіє, Вирок 

Бер. Лекс. 165. 
ДЕКРЕТЬ, рм. (лат. йесгеіта). Наказ, по¬ 

станова, ухвала, вирок. 
XVI. Суджг/, суджг/, здане своє оповідаю, 

декрет еказую Зиз. Лекс. 108. — Єпископи 
Луцкий... просидь о декрети вь оньїхь крив- 
дахь своихь Арх. ЮЗР. 1, VI, 86 (1591).—Вм- 
шоль тоть декрети, або тоє росказанье Отп. кл. 
Ост. И. П. 17,—Який судья, таковьій и декрети 
єго Антир. 769.—Єднн декрета касуют других 
бороняг Рук. Муз. № 513 к. 16. 

XVII. Сг/дь: Декрет, сказан’е декрету, по- 
туплікьеБер. Лекс. 160—Декрети—суди, суд- 
ба, устави, преданіе, совіть Синон. сл.-р. 19. — 
Которьій би сь тьіхь двохь (Петра и Павла) 
найстаршій били--святнії учителі о том не 
учинили декрету Копист. Пал. 357.—(Смерть) 
не огладйєтсд на сейми и трибунали, а ні 
на их декрета ані кримінали Тит. 50 (Сак. 
1622).—Внимайте собга, же и би помрете, 
ведлугь декрету оного: Землд єсм и в’ землю 
паки пойдеши іЬ. 122 (Копист. 1625).—Скоро 
декрети погибелиьй от справедливого судии 
виданий будет Діал. о см. 278.—Кназь ви¬ 
дали такій декрет, жебм црковь на три дни 
била замкнена Гал. Н. н. 15. —Цесарь отло- 
живши декрети на далшій часи, казали ю 
дати до вдзея’д Рад. Ог. 109.—Аврєдіанн... 
гдн южь декрет на хретіань списаний под- 
писовати міль, зарази ему рука оусхла Пам. 
укр. м. II, 341 (Маласт. Прол.). 

XVIII. Просимо такового декрету премійеігд 
Клим. Вірші, 12.—Уже декрети подписуєть 
Пилать вироки южь сказуєти Пер. Мат. 1, II. 
10 (1729). — Укр.-Р. Арх. X, 466.—Тогожде 
року многіи зіло декрета от царя Іосифа 
втораго внсилалися Літ. Гукл. 78. — (Бгь) 
декретами єще на Адама виданим’ працовати 
наказать Науки парох. 31.—Декрети же аз 
подписомь судій или подсудка бить должни 
Стат. 38-6. 
ДЕЛАТИ, де. Див. Ділати. 
XVI. Врад, под которьшь єсть подданнй, 

маеть с ними ецраведливоеть неомешька- 
ную водле права, делати Пам. КК. II. 541 
(1557). 



ДЕЛВА, рж. (ц. сл.). Бочка, діжка. 
XVII. Делва: Кадь, стаговь, фаска, бочка, і 

яли дюжка Бер. Лекс. 83,—Кадь—делва Си- | 
аон. сл.-р. 33.—Єдна пани три делвн полньїи 
вина прислала Гал. Каз. 124. — Начивд 

• церковного в’ даву: тоесть в бочку: вло- 
жмвши... вкмнуль в море Гал. Н. н. 86.— 
Не бьшай самі, како иніи, делвою, оть біса 
а лакомства єго ськрушенною Іер. Мих. 
231. 
ДЕЛЕВАТИ, де. Дилтати, дилем робити. 
XVI. Хлівець делеваннй, соломою поши¬ 

тий, для свиний Арх. ЮЗР. І, VI, 298 (1600). 
ДЕЛЕКТОВАТИСЯ, де. (поз. Мекітсві^). 

Ротшувати в чім бавитись в чім. 
XVII. ГІроразумівай лукавня помисли, 

не соизволяй имь, а ні ся делек’туй в нихь. 
Рук. № 362, к. 28. 
ДЕЛИКАТНЬІЙ, пртм. (йол. Мікаіпу з 

дат. Міоаіив). Тонкий, м’який. 
XVIII. Ніколи овци. не спаршмвіють и 

вовну мати бруть деликатпу и дуже густую 
Укр. Госп. Пор. 71. 
ДЕЛИКАТЬ, рм. (пол. феїікаі). Розпещена І 

людина. 
XVII. Такь животь сей житейскій живут 

Делікатозе и Волюптуаріи Смотр. Каз. 35. 
ДЕЛИКАЦШЙ, прикм. (пол. (Іеіікаску). і 

Витончений, добірний.; [-« , 
XVII. Ничого деликацкого тот взодосиЙ вь 

ономь... внховашо не міль Крон. Боб. 306-6. 
ДЕЛИНЕАЦІЯ, рж. (пол. Міпеаф з лат. І 

сіеііпеаііо). Рисунок, накреслений контур. 
XVII. Списавши... широту трапези... якь 

ся муровати ведлугь делинеаціи албо рачей 
терте жца... самь майстерь по даль Літ. Мг. 
и. 29 (1695). 
ДЕЛЙТИСЯ, де. Див. Ділитися 2. 
XVI. Оною маетностью, яко якою здобичею, 

албо бутьінкомь, делилися Арх. ЮЗР. І, І, 
226 (1586). 
ДЕЛИЦІЯ, рж. (пол. йе1іф з лат. Міеіае). І 

Розкоші. 
XVI. (Давид) постами трудил тіло своє... 

нопресталь делицій, взялея модно креста Рук. 
Муз. № 513. к. 56. 
ДЕЛ [Я, рж. (тур. іеШ, Мій). Рід опанчі. | 
XVI. Делия алтабасозая додшита кунми 

АюЬ. 8ап§. VI, 214 (1558).—Делия зеленая 
фалендншовая, лисами подшитая Арх. ЮЗР. 
І, VI, 136 (1597). 
ДЕЛНИЦА, рж. Див. Ділница. 
XVI. Сестри, сестренци, сестрични и швакг- 

ри єє, безь жадного ділу, але модно, ро- 
зобравши сами на себе, делвицу єє держать, | 

а єй, яко во властной отчизне єє, ровного ділу 
дати и постудити на хочуть Арх. ЮЗР. І, І, 
110 (1579). ' 

XVII. Теди всі мають, розміривши дель- 
ници на греблях што на кого прийдет 
робити, будовати, одравовать греблю Арх. 
ЮЗР. VI, І, 337 (1606). 
ДЕЛНОСТЬ, рж. (блр.). Див. Діпность. 
XVI. Делность и вь сцравахь духоЕпихь 

верьі Греческое беглость Арх. ЮЗР. І, І, 120 
(1580). 
ДЕЛНЬІЙ, пртм. (блр.). Див. Ділньїй. 
XVII. Чим болшая в нас будет скруха... 

тим делнійшеє оноє слово бжеє Каз. № 3‘2 
к. 10. 
ДЕЛ0, рн. (блр.). Див. Діло. 
XVI. Дедо спижаноє вьдолжь 11 пядей 

добрнхь Арх. ЮЗР. VII, 1,79 (1552).—Почато... 
сь чотьірохь дель стреляти ІЬ. 1,1, 10 (1565).— 
При немь било козаковь 2000, дель 14 Кул. 
Мат. І, 64 (1595). 

XVII. И дели єго, што Смоленскь доби- 
валь королю Владиславу досталися Кул. Мат. 
І, 89 (1633). 
ДЕЛФИНЬ, рм. (гр. М<ф, лат. МрЬіпш).!. 
Морський ссавець з породи киям/еашіМрЬішів. 

XVII. Делфмнове дві риби морскіи... взяли 
єго на хребти своя и на берегь винесли Гал. 

'Боги йог. 3.—Обачшь плинучого делфина 
великую рибу морскую Гал. М. Пр. 177. 

2. Титул наступника французького королів¬ 
ського трону, дофен (фр. йаирііи). 

XVI. Взявши делфина сина Карла Фрав- 
ційского, тягнрь на тоть з’єздь Базилійскій 
Иет. о разб. Флор. соб. 462. 
ДЕЛЧИЙ, прикм. (блр ). Див. Ділчий. 
XVI. А што се дотьічет па тую отчизну мою 

привйлевь и листов потребньк также и листу 
делчого з сестрою моєю... тиє єсми всі єго 
млети... подала Ж. Курб. І, 73 (1576). 

XVII. На кождую часть шнурь одинь и 
сажень десеть отмероно, ведлугь означоннхь 
месць, которую часть цовинни панове сь подь- 
давнми направовать кождий делчое своє, 
ведлугь поміру Арх. ЮЗР. VI, І, 335 (1606). 
ДЕЛЬ, рм. (блр.). Див. Діль. 
XVI. Которую жь часть я єго милости, 

брату своєму, самь вь дель пустиль Арх. 
ЮЗР. VII, І, 22 (1547).—Вже не маемь жад- 
нихь одинь на другомь лнетовь ани при- 
вилеезь и никоторькь иншихь речей ПОИСКИ- 

вати, бо ся намь зь братомь моимь, Алексан- 
дромь, вь тнхь всех... речахь слушний а 
справедливий дель сталь іЬ.—Хотячи во йме- 
нях своихь отчизннхь з братьєю своєю дель 
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вечистнй мети Кя. Гродск. Луцк. 69 (1582).— 
ДІго яг мине ровннм деломь от брата зостанзт 
Арх. ЮЗР. VIII, III, 214 (1570). 

XVII. Маетнзсть... вь ровний дел межи 
них пустити н роздати мают Пш. КК. І, 84 
(16.6).—бдз предкове наши з его дрідками 
в ровонй дель ноделюш Арх. ЮЗР. IV, І, 
58 ('1690). 
ДЕЛЬВА, рж. Див. Депва. 
XVIII. Не віру та тому, абьісь міль слуги 

своя... в’ едну дельву вомістити Пам. укр. 
м. І, 291 (РІспас.). 
ДЕЛЬНЬІЙ, пржм. (блр.). Що до *дш» 

належить. 
XVI. Пороху пушечяого, або дельного поль- 

четвертн бочки соляиьки Арх. ЮЗР. VII, 
І, 79 (1552). 
ДЕЛЬЧИЙ, прим. (блр.). Див. Діючий. 
XVI. Тме дельчяе зьехалися и тот дель 

вечистнй учинили Арх. ЮЗР. VIII, IV, 324 
(1595). 
Листь делчий, ділчий лист. 
XVI. Листи дельчие, которьш при небож- 

чику владнце били Арх. ЮЗР. І, І, 349 
(1593). 
ДЕЛБА, рж. Див. Делія. 
XVII. Діліі пульграяатигя, адамашкомь 

вшя-гтка подшатая Арх. ЮЗР. І, XI, 125 
(1636). 
ДЕЛЬБЕРАЦІЯ, рж. (йол. (МіЬегаф 

з лат. <1 Иозгаііо). 05міркування, розгляд. 
XVIII. Судь... приетудиль до делібзрація 

правной а по делібзращя расмотрительной 
и ргзоудителной, всказуеть Од. ст. Млр. І, 
44 (1719). 
ДЕЛ БКАТНЬІЙ, прим. Див. Дзпикатньїй 
XVIII. Зь пзрааь делі'шдихь, якь щурь, 

вилізти и взятися за оружіе... нз хочзть Літ. 
Взл. II, 391 (1676),—Маєшь склонность до 
потргчь делічатхшхь Політ. 48. 
ДЕЛ Б КАТ Ь, рм. Див. Делинагь, 
XVII. Иренаешце.гь: Роекошний, дел гакать 

милий, вдачньій, которий сд на охендозства 
и розкопи вмдаль Бер. Лзкс. 121.—Делікать— 
преіасищ игьСион. сл.-р. 19. 
ДЕЛБКАЦТВО, рм. (йол. (Мікасідао). Роз¬ 

пещеність, лапомство. 
XVII. Дзлікацтао—зластолюбіе, гортаяо- 

бІ ‘ІЄ С !Н )Ч. сл.-р. 19. 
ДЕЛБРКА, рж. Рід зверхнього одягу. 5 
XVII (Отобралемь) делірку мазуровую Ак. 

Пі к. Маг. ЗО. 
ДЕЛБЦіЯ, рж. Див. Делиція. 
XVIII. Гетман кий синь... ішоль зь вой- 

скомь крокомь желвовимь, помалу и неспішно... 

вь частих и лроволікаючихся обозових по¬ 
пасах и весняних тогдашнлх, сердцу челові- 
ческому благоприятнихь прохладах и делі- 
ціях Взл. Сказ. 34. 
ДЕЛБЯ, рж. Див. Делія. 
XVI. Урвали... делію файлюндншу бур- 

натйого Ж. Курб. II, 26 (1572). 
XVII. Одона: Делгаа Бер. Лекс. 100.—Де¬ 

лія— опона, одежда, тирта Синон. сл.-р. 19.— 
Что тя ползуеть злотоглавовая делія, коли 
адь тя сь нею пожреть? Ак. ЮЗР. II, 213 
(И. Виш). і * 
ДЕЛЮРА, рж. Рід зверхньт суті. 
XVII. Отбили и пограбили... делюру бру¬ 

натную, фалендьшювую, зеленнмь киромь дод- 
шитую Арх. ЮЗР. VI, І, 357 (1609). 
ДЕЛЯ, прийм. Див. Діля. 
XV. Тьіе світки писали гедрю Своєму пану 

скилорю тогож дел а штожь они при старости 
ЮРГр. № 91 (1458). 
ДЕЛЯТА, рж. (йол. йоіаіа з лат. (Ізіаіитп) 

Відклад, відволока, відречення. 
XVIII. Пясалемь... чтобь опь Сиваковь ку- 

пиль млі оть Шзайковского, чили Лярского, 
за 100 р., а если бь болшь прєтендоваль, то 
на деляту пустить, поколь доміркуюся, не 
будеть ли то зь моєю шкодою Дн. Марк. 11,324. 
ДЕЛЯТОРЬ, рм. (лат. йеіаіог). Доявнт, 

докажчик денунціят. 
XVII. Теперь сами они, делятори, добро- 

волне зложили терминь от сего числа вигаь 
меяованного за нздель дві Акт. Старод. кн. 
112.—Абмсте перед судом нашим... обличне... 
стали ні жалобу и правиое попарте ин тикга- 
тора судового и его делятора Рук. № 26, к. 81. 
ДЕЛЯЦІЯ, рж. (йол. <Ніф з дат. йе- 

Іаіі)). 1. Оскарження, доява ш то. 
XVII. Межи ин яикгаїоромь нашнмь ко- 

ронннмь з деляцяей скарбу нашого... пово¬ 
дами з одноє, а... старостою... зь другое сторони 
Мат. Вошо. 121 (1621).—От той деляціи в сусні- 
цію Мартин Турчин впавши и до слушного 
виводу нред урадом нашим доброволне визвіл 
Ак. Полт. Гор. Ур. І, 93 (1667). 

2. Див. Диляція. 
XVII. В застави обейстечко своє, якоє ест, 

до окуду пустила и завела, подлугь права, 
зложивши деляцаи терминь до ярмарку Дз- 
сятовского Акт. Старод. кн. 47. 
ДЕМЕНТАЦІЯ, рж. (лат. йзптіііе). Ви¬ 

гадка, вимисел. 
XVII. Утиски розмаитьт, пресліцованє, 

морди, потварн, позви, мандати, презьгкн, 
дементаціи діняжнш _и пенованя Коиист. 
Пал- И14. 
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ДЕМЕСНИКОВЬ, прикм. Що належить «де- 
жетнигмі». 

XV. Дворь демесниковь за стою Бцею надь 
горою Ид. 44 (945). 
ДЕМЕСТВЯНИКЬ, рм.. Див. Деместникь. 
XV. Начаша братья просити Стефа деме- 

стьвАНИка Иц. 177 (1074).—Рекоша Володи- 
мірці игуменоу Феодулови и Лоуці деме- 
стьЕлнику стоі Бці нарАДИта носидиці ІЬ. 
593 (1175). 
ДЕМЕСТИКЬ, ДЕМЕСТНИКЬ, рм. (гр. 

Зорезтг/.о;). Уряд при візантійському дворі\ 
шспівач у двірському чи церковному хорі. 

XV. Потомь же пришедшемь воемь от 
вьстока Панфирь деместникь сь четнрми де- 
сать тьісаЩЬ Ип. 33 (941). 

XVII. Деместик: Начальник, предвождь, або 
наставник пгаснем Бер. Лекс. 265. 
ДЕМЕШКА, рж. (цол. йешевгка). Дамаська ! 

шабля. 
XVIII. Принужденни чмихати и утікати... 

ажь у вь обозь свой, оть Козацкихь па випорь 
изшедшихь копій и демешокь Літ. Бел. 11,432. 
ДЕМОКРАЦІЯ, рж. (гр. рохратіа). Форма 

.ряду, коли влада належить до народнього 
загалу. 

XVII. ТрСАКйд єсть вдасть, єдна моЕархід, 

др?/гаА Аристокрацід, третДА демокрацід 
Гал. Кл. Раз. 32. 
ДЕМОНСТРАЦІЯ, рж. (йол. йетопзігаф 

з лат. йетоизігЛіо). Об’яв; вмява, показ. 
XVII. Наука тая відомосте презь демон¬ 

страцій ио собі обіцала Копист. Пал. 919. 
ДЕНГА, рж. Див. Деньга. . 
XV. Мають давати осмьнику воєводину, вь 

каждую суботу, оть товару по дензі Ак. ЗР. 
1,194 (1499). 

XVIII. В тиєжь ярмарки на міскую стар¬ 
шину от квита по дві денги от воза. Мат. 
Полт. Полк. II 37 (1722). 
ДЕНЕҐОВАТИ, де. (дол. «Іепедотсас з лат. 

йепг§аіе). Відмовлятися. 
. XVII. Оноє учинити денекговаль и не учи¬ 
нить Гол. П.М. II, 268 (Прот. Шост. 1643). 
ДЕНЕЖНЬІЙ, прикм. Що коштує одну 
Мьгу. 

XVIII. Свічокь восковмхь денежннхь 36 
куплено за 18 к. Укр. ист. м. 33 (1756). 
ДЕНКОВАТИ, де. (пол. (Ігіеко «сні). Дяку- 

шти. 
XVII. Вашей панской мости велце ден-- 

куємь Др. Ол. Ч. Б. 148. 
ДЕННИЦА, рж. 1. Зоря світова, зоря вра¬ 

нішня. 
XVII. Звізда назьіваєтСА Фосфорусь. Ден- 

ница, з’ которои пречетад Два Корогу соб» 
оучиїшла, денница показуєте а натой чась, 
ґди ночь оуступрть а днь настуд^єт’ Рал. 
Кл. Раз. 1,154-6—Оная звізда явнаякоторую 
зовем денницею Єв. Реш. 21-6.—Ґдн слнце под 
час денници червонюет, єст знак тепла и догодьі 
Рад. Ог. 84. 

XVIII. Іоана Предтечу... породила, світил, 
пика сьіту и дйн’ницу слнцу Пам.укр. м. II, 
69 (Рк. Тесл.). 

2. Назва янгола Люцифера (в християнській 
демсн^лсгії). 

XVII. Пнха настаршого Агґела з’ нба ски¬ 
нула, и аби б’мйсто Світовосца або Деннмцн, 
діаволомь тоєсть, превротникомь білль звань, 
справила 6в. Калл. 3. — Аггелове... над ко- 
торнми бшь головою денница албо світоносец 
Крон. Боб. 2. 

XVIII. Деп’ница, аггль пресвітлий Нам. 
укр. м. І. 325 (Рк. Тесл.). 
ДЕКНОНОЩНО, присл. Удень і вночі. 
XVIII. Повинность ихь... денпоьощно о доб- 

бр?ь еземхь под данихь промини аТИ Сімя 
Сл. Б. 149 (1772). 
ДЕННЬІЙ, прикм. Що стосується до дня. 
XVII. Стнй... за денную працу брал 12 

грошей Жит. Св. 191-6.—Ієремии... тіло бу- 
деть повержено на знои деньімь Крон. Боб. 
134-6.—Римляне... поставили денную ипоч- 
ную сторожу ІЬ. 234-6. 
ДЕНУНЦЬНОВАТИ, де. (пол. йеиип"іоно- 

ттас з лат. йепшіііаге). Оскаржити потаєм¬ 
но. 

XVIII. Туть яко єго миюсти паву комиса- 
рові, такь и паномь полковникомь жолдь 
річи поедолитой подлугь скршітумь адь ар¬ 
бітр іумь даного менованимь деиуньціновали 
Літ. Бел. IV, 283 (Діар. Ок.). 
ДЕНЦЕ, рн. Здрібн. Від «дно». у 
XVIII. Кварти теж часто треба водою по- 

лоскат: и до гори девцами всі переворочат’ 
Клим. Вірші, 139.—Кадилниць пара... под 
денцями пукликовь шесть Реєстрь Ризи. Соф. 
13-6. 
ДЕНЧАКЬ, рм.(?). 
XVIII. На рекі Судогсти мелница о четьі- 

рехь клеткахь,... вь техь клеткахь инстру- 
ментовь железннхь: оскардовь одинадцать, 
крюкь одинь, пешень три, чоповь ра, лопа¬ 
тень одинь, депчакь одинь Оп. им. Дан. 
Алост. 98. 
ДЕНЬ, рм. 1. Частина доби між сходом 

та заходом сонця. 
XV. Того же дни би шаг а всь днь олні до 

нощи Ип. 734 (1213). 
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XVI. День маеть в собі годинь дванадесдть 
а и ночь 12 6з. Пер. (рк.) 448-6. 

XVII. День: День, которьій ест’ противний 
ночи Бер. Лекс. 33.—Біднне цодданне н день 
и ночь на вась трудять и мучять Ак. ЮЗР. 
II, 230 (И. Ваш.)". 

XVIII. День бьі.ть хмарень и по полудні 
дощевать, ночь. світла почасти Дн. Марк. 
III, 205.—"Весь день даже до позна вь ночь 
веселились Дн. Хан. 222. 

2. Доба, протяг часу в 24 години. 
XIV. Е 'либьі хто жида кь заплаті застави 

его вь д нь святий принудиль... окрутне маеть 
бити карань Лат. евр. І, 19 (1388). — Во 
лвові в днь покрова бци ЮРГр. № 32 
(1399). 

XV. И сани єя стоять вь Пяеськовь и до 
сего дни Ип. 49 (947).—И возвратисд Стославь 
ис Карачева сь Юрьеза дни ІЬ. 679 (1194).—А 
коли бнхми того не пополнили и не заплатили 
пану Михайлу на то ти дни... ми САПОдда- 
емь аже би оуздль оу нашемь имінии оу Кар¬ 
дові патьдєсать воловь ЮРГр. № 92 (1458). 

XVI. Бить пакь за дповь ірода црд іоудеи- 
ского ніякий ієрей 6в. Пер. 25.—Мало проми- 
нг/зіпихь дневь Ист. о разб. Флор. соб. 438. 

XVII. О оуморлріхь... в’ днь оупокоеннй, 
проз’би и млтзн'за нихь чмнимь Тр. пости. 
37—По два дні пощу кождого тиждня Єв. 
Реш. 4,—Ко МНІ неділя ого дня приходизь 
тоть же хлопець Арх. Мот. 121 (1677).— Зичу 
абнс в долгахь щасливих дняхь в добромь 
здоровю долго опливаючи... Хета Спсителя 
нашого привитал Рук. №0. 4’ 86, к. 94.—Дру¬ 
гого дня вьстало посполство на Мойсея Крон. 
Баб. 56-6.—Лискнку містечко ні самий день 
великодній, вшитко внетиналь Літ. Льв. 240. 

XVIII. По еднакрот на ден яст, и то му 
довлгаиь Клим. Вірші,''192.—Порваго дня било 
вляяое вь кажду ноздру по єдной ложці, 
доугаго дня по дві, третаго по три Укр. Госц. 
ІІар. 59.—Хмзлницхий... міль того дня от 
мечі ден '.кого стратити свою голову Бел. 
Сказ. 6.—Далеко бшгще етгь стнхь вь нбі, 
нежели днгавь вь року Науки парох. 26. 

— неділями, неділя. 
XVIII. В день н їділний в полудні гетмань... 

з Слрхі в Глухазь прибял Стат. 29. 
3. Міра землі: морі (1317 аж). 
XVII. Сил май не має жаднає справи до 

того поля, которое я при собі и пра теперещ- 
яемь мужу своем Баску зоставую, то єсть 
в кождой руці па два дні Ак. Бар. 13 (1637). 

XVIII. Поля дній ні три, ціною за щесть 
гривень Арх. Мат. 73 (1752). 

День за день, оде дня до дня, день оть дня, 
від дня до дня, з днини на днину. 

XVII. Ні откладаючи оде дня до дня в томь 
собі поступаймо Льв. Ставр. 63 (1618).—Исдо- 
відаймоед гріховь евомхь заразь, в’ кото- 
рнх’сд знайдемо, неодкладаючи Сповіди днь 
за день Гал. Кя. Раз. І, 46. — И збиралися 
день оть дня болте и майстери всякій, реме- 

• сники, седелники, лучники Крон. Соє. 283.— 
Мя старость ден за ден до гробу правадит Др. 
Од. Ч. Б. 136. 

XVIII. Ден за ден, а ближе к смерти Клим. 
Прип. 210. 

Во дни, вь день, вдень. 
XVI. Вь день и вь ночи на замку били 

Арх. ЮЗР. VIII, V, 161 (1567). 
XVII. Кяигь пилноваль, читаючи ихь часто 

вь день и вь ночи Копист. Пал. 985.—По¬ 
кутуючий... плакал а рнчал водяи и вночи 
Каз. № 32. к. 8-6.—Мокий... водни и вночи 
у дверей монастирских тривал Жив. Сз. 
30-6. — Учиниль Бгь... слнце аби світило 
в днь Крон. Воб. 2. 

XVIII. Немашь мні радости ані в ден ні 
в ночи Пер. -Мат. І, II, 163. 
До дня, преде дкемь, перед світанком, удо¬ 

світа, коли ще не дніє. 
XVII. Гди вже било преде днемь, здрема- 

лемся Діар. Фил. 57. 
XVIII. Двома сторонами и до дня зачинати 

зь Німци научали Літ. Взл. IV,201 (Діар. 0к.). 
На день, по півночі, як з півночі звернуло. 
XVIII. На первой годині на день зачалася 

литургія Пелгр. Ия. Виш. 99. 
По вся дки, по всякь день, що день, щодня 

день-у-день. 
XV. Такь жили по вса дни Чет. 1489 р. к. 16. 
XVIII. И донині по всякь день молитву 

діють тамошній обитатели Гр. Барск. її, 
250. — Волілемь в роскошехь гуляти, що 
день веселимь бувати Укр.-Р. Арх. X, 246. 
ДЕНЬГА, рж. (50с. з тур. (іат§а). Дрібна 

мідяна монета, гріш. 
XV. Сь каждого чоловіка голови велить 

тобі по три деньги дати Ак. ЗР. І, 211 (1500). 
ДЕПЕНДЕНЦІЯ, рж. (пол. йерешіепф від 

лат. (Ізрепіеге). Зчемність. 
XVIII. Попи арменскіє... депенденцію мі- 

ють до евоего патріарха, вь Взликой Арменіи 
обрітаючогося, а не до папи Да. Марк. І, 
278. 
ДЕПОЗИТОРЬ, рм.Той, у когд зложено де¬ 

позит. 
XVII. Которую (волю) вь духовници остат- 

кимь тестаментомь (Сагайдачний) запечатоваль 
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и спорядити веліль, шафарми и вірними 
депозиторми тисячей подторн ЗОЛОТЬІХЬ Арх. 
ЮЗР. III, І, 269 (1622), 
‘ ДЕПОЗИТІ», рм. (лат. сіерозіішп). Схов, річ 
віддана на схов. 

XVII. Депозиті—докладі Синон. сл.-р. 19 — 
Оному злецаемь... провента и належитости 
яашіє оть духовнихь, подлугь звичаю, виби¬ 
рати, а до депозиту нашого отдавати Ак. ЗР. 
V, 269 (1694).—Ірино, где сховалас чужий 
депозит Крон. Воб. 275-6. 

XVIII. Депозиті, єсть зложеніе шать, збожа, 
грошей, и прочіихь вещей, оу когоколвекь, 
хоторое зложение, повинені той оу которого 
єсть зложеніе, вернути тому, которьій зло- 
жиль Собр. Прип. 125.—Депозиту в сохра- 
нение данного изрікающійся отприсягтися 
может Отат. 182-6. 
ДЕПОТАТОВАТИ, де. Див. Депутовати. 
XVIII. Зь паномь Прокодіемь Богданови- 

чемь Вознічиномь... оть того жь Царя до 
трактовання покою назначенимь п депота- 
юваним Літ. Бел. III, 510. 
ДЕПТАТЬ, рм. (лат. (іориіаіпз). Правши 

побічний дохід опріч пенсій, ординація, жив¬ 
ність, доживіття. 

XVII. Папижеве Црков Хву розрозншш и 
старожитних соборових оухваль зневаженіемь, 
а новотних дептатов змишленньїх Црков за- 
ходнюю от восточнІа оторвали Льв. Пал. 25. 
ДЕПУТАТСКЬІЙ, прикм. від «депутаті». 
XVI. На рокохь судовнхь депутатскихь... 

постановившися очевисто... владика Луцкий 
и Острозский, передь нами, вь замку Луцкомь 
оповедаль Арх. ЮЗР. І, І, 234 (1587). 
ДЕПУТАТІ», рм. (лат. йериіаіиз). Посол, 

делегат. • 
XVII. Зосталесь Депутатомь на Трибуналі 

РадомскіЙ, Скарбовий, до Лвова Гал. Кл. 
Раз. (пр.). 3. 

XVIII. Надь лічбу панові депутатові ор- 
данаринихь трибуналекихь бше тій три албо 
два свіцкіи новои принущени били Літ. Вел. 
II, 244.—Имієть депутатові оть себе вь 
СПЕурхь прислать Дн. Марк. III, 377. 
ДЕПУТОВАТИ, де. (пол. йериіота<5 з лат. 

(Іериіаіе). Висилати, посилати. 
XVI. На тую справу депутовати рачили Ж. 

Курб. І, 252 (1585).—Якосмьі черезь особи, 
ку переслухані посельства сь поеродку себе 
депутованьїє, зрозумели Арх. ЮЗР. І, І, 510 
(1596).—Просимо, абиихь милості сь поеродьку 
себе депутовати рачили его милості пана 
Радомьского Аитир. 653. 

XVII. Пана Стефана... на тую справу де- 

путовали єхати Арх. ЮЗР. І, XI, 84 (1616).— 
Братня трех братій до одебраня вещей церков- 
ньіхь депутовали Гол. П. М. II, 90 (1634). 

XVIII. Сеіцкихь особь чтирохь шляхту 
осітдую депутовати міють Літ. Вел. II, 244. 
ДЕРГА, рж. (тур. сег?е). Покриття на 

коня, килимок, гуня, коць. 
XVII. За дергу, за турещшв дзбанки зол. 

15 Арх. ЮЗР. І, XI, 38 (1605). 
XVIII. Вложити на него (на коня) дергь 

три або чотири Укр. Госп. Пор. 65. 
ДЕРЕВАТЬІЙ, прикм. Порослий деревом, ба¬ 

гатий на дерева, лісистий. 
XVII. Містца скалистьщ, гороватьпі, а де- 

реватии Крон. Баб. 170-6. 
ДЕРЕВЕ(Н)НЬІЙ, прикм. Дерев’яний. 
XVI. Присенки два деревениє Арх. ЮЗР. 

І, І, 368 (1593).—Гвоздем деревенмм приби¬ 
вана ІЬ. І, VI, 288 (1600). 

XVII. Оннй сінний и деревенмй ктот’ 
нигдтз кяде оупокоєнь бити не МОГІЬ, єдно 
в’ оной преславной Соломоновой цркви Карп. 
Каз. ЗО.' 
Деревеннов мито, дров’яне мито. 
XVI. Ріаі, іеі Ьуі піеретепуі, а 1о 20\пй 

іеЬо йегенептіе туїо Пам. КК. IV, II, 171 
(1545). 
ДЕРЕВИНІ, рж. Одно дерево. 
XVIII. Шхогсю тяшко в лісах деревину 

повали- (у)ю обходити бшо Пр. Госп. 15. 
ДЕРЕВИЩЕ, рм. Труна. 
XVI. Рака—деревище Лекс. 13., 
XVII. Рака: Тррпа, деревище, або мари 

Бер. Л°кс. 137. 
ДЕРЕВІ ОВЬІЙ , прикм. Що з рослини деревію. 
XVIII. Взять цвіту деревіового... пригор- 

щей семьили бодшь Рази. марц. 638. 
ДЕРЕВНЬІЙ, прикм. 1. Що до дерева на¬ 

лежний. 
XVIII. Йти росказали тихо, а дороги коло¬ 

дами и голями деревними завиляти Літ. Бел. 
IV, 201' (Діїр. Ок.). 

2. Дерев’яний, з дерева зроблений. 
XVI. РагЬп Оегетауі Пам. КК. IV, II, 

68 (1545).—Коновокь деревьннхь три взяли 
Арх. ЮЗР. І, І, 218 (1586). 
Деревне мито. Див. Деревенное мито 
XVI. А ишойі ЛУогоіа Меіпікі гіевгнуі 

ро'иіппі гоШі Іоіко 'ї (ІегетопоЬо туіа ко- 
Ьгоіе па ЛУогоіпеЬо ргусЬоОуі Пам. КК. 
IV, II, 14-15 (1545). 
ДЕРЕВНЯ, рж. 1. Селище. 
XV. И оувратишас на мете тирі ї пожгошз 

ма пастирі Стефанечь деревні и Германечь 
Ип. 222 (1096). 
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2. Дерево на будівлю. 
XVII. И поспольству позволяеть зь того 

ліса деревню рубати Ак. ЗР. V, 222 (1689).— 
Кзітоване... за вьггяте деревнії на ност в 
єго лісовом кгруцті даное Кн. Місії. Полт. 9 
(1692). 

XVIII. І коней бн и волов треба нетако- 
вмхь: жеб чим бьіло возити деревен таковмхь 
Киш. Вірші 199.—Будоваль домь свой и не 
безь того, чтобьі не міль сдоможення з полко- 
ввхь якихь городковь вь привезенню деревні 
з пуща Вас. Зб. Мат. Лівоб. Укр. 94 (1714).— 
Отписалемь до Шимка, жебн дереввю, якая 
оть М£газ°ну останется, здал атаману Дн. 
Марк. І, 67,—Остапу Кочану дано на дере; ню 
для діл; ня коляски ЗО к. Дн. Хан. 127,—Гро¬ 
мада желаеть себі вь своей слободі новую 
церковь строить, на которую и деревня вн- 
готовлена Арх. ЮЗР. І, II, 41 (1763).—За пе¬ 
реносну дереіні ламаной—5 р. ЗО к. Раех. 
тетр. рнбп. ц. 10 (1795). 
ДЕРЕВО, рн. 1. Рослина з грубим і товстим 

стовбуром АгЬог. 
XIV. Хто кому дерево зрубить со дчодами, 

иміеть заплатить гривну тому, чіи пчолн 
Ак. ЗР. І, 18 (1347). 

XV. Оть вожевіа камеяіа, протесовь, бре- 
веиь и дереза на жжгніа плить... будуть 
вольни Ак. ЗР. І, 76 (1457).—Пуща... сь де- 
ревомь бортвнмь, со пчолами, сь даню медовою 
Ак. ЮЗР. II, 108 (1470). 

XVI. Зеленмчіе, єсть дерево, котороє литі 
и зими зелено Зиз. Лєкс. 99,—Смоковнида, 
дерево фикгозоє ІЬ. 108. 

XVII. Дерево—древо. Дерево на пні—стебль 
Свпон. сл.-р. 20—Садь... з розними деревами 
и зіл’емь-Жит. Св. 242 —бсть до того часу 
дерево єдго фиґрзое Гал. Н. н. 9.—Віра хва... 
як дерево садовоє щеплена била 6в. Реш. 
22-6.—Такихь деі дереві било посередині 
рая ІЬ. С6 —-По дереве хробацтва били Літ. 
Льв. 260. 

XVIII. Апелляція... о вьрубі дерева илн 
о порубі гаю С. і Р. 26. —На тих горах ро- 
стет дерево так вмеокоє, же его повітра око- 
ляет Пам. укр. м. IV, ЗО (Рк. Сок.).—Пикакий 
наємщикь безь соизволенія хозяина... дерева 
рубать... не водень Права, 421. 

2. Матерій на вироби і на будівлю із стов¬ 
бура деревного. 

XVI. Завтра пана судини люде за деревомь 
до места лоедуть Арх. ЮЗР. VI, І, 103 (1577). 

XVII. В яслехь... не зе злота албо... кош- 
товншхь деревь, але з хворосту' уплетеннхь 
Рук. № 0. 4°. 86, к. 96-6.—Отець игумевь | 

волень и моцень... церковь и келій и што 
потреба будеть, муромь и деревомь будовати 
Ак. ЗР. V, 69 (1641).—При сухомь дереві н 
сирое мусіло горіть Літ. Сам. 221. 

XVIII. На будовлю дерева не вимогат би 
Стат. 63-6. 
Божеє дерево, хрест. 
XV. И ДРИСАГЛЬ єсмь бгу и мтці божиюм 

и усім сбатьімь и на бжие дерево и іюці- 
ловаль єсмь бжие дерево ЮРГр. № 71 (1434). 
ДЕРЕВЦЕ, рн. 1. Здрібн. від «дерево». 
XV. И точить деревце то червь той Ист. 

Хр. Вусл. 662. 
XVII. Чудо... оказалоСА в’ кущ албо в 

глоговомь деревци О обр. 273. 
2. Держално списа чи корогви. 
XVII. бремій... короговь свою ажь до самои 

зеили схилил, и шапки зь головь знявши 
на деревца и шабли вложили Крен. Воб. 
(ДР-) 286. 

XVIII. Виділь зь копія, чили зь деревца 
коеійного... посипавшієсь... искри Літ. Вел. 
III, 15. 

3. Довгий шматок дерева, друк, ломака. 
XVII. Прі казаль тешь (бгь)уділати домь..,. 

жебн дощки бши стсячїе з’ дерева сетимь спо- 
енн добре, а жебьі ст вітра били нерухомне, 
колца в’ дощкахь золотне почините, в' которне 
деревца позлочопьш заволокати будете Літ. 
Рук. 35-6. 
ДЕРЕВЬЕ, рн. Збірне: дерева. 
XV. Сь гай, и з бобровими говн, з болотн, 

с травами, з бортним деревьем ЮРГр. А» 69 
(1433). 

XVII. Признаки єсть ночйвениє на розном 
деревю Прот. Полт. С. II, 238-6 (1699). 

XVIII. Подь дерев.шь карукомь зь Сйркою 
змйшаїшмь курити -Укр. Госп. Пор. 74. 
ДЕРЕВІЙ, рм. Рослина АсІііііеа Ь. 
XVIII. Деревій—от ут’реби его кореня Млр. 

дом. ліч. 23. 
ДЕРЕВЯНКА, рж. Дерев’яна милиця, що 

зсступає втрачену або пошкоджену ногу. 
XVII. Сшь... у которого бьіла нога суха... 

на деревянцн припавши ходиль Жит. Св. 
231-6. 
ДЕРЕВЯИЬІЙ, прикм. 1. Зроблений з дерева. 
XV. Принесена же бне стая моученнка... 

из дерегАїои цркзи в каменую Ип. 281 (1115). 
XVII. Деревянніі—древяннй Синод, сл.-р. 

20. — ИазнвшотсА дерева’Шмь и глмнавьшь 
начмн’АМь Гал. Кл. Раз. 359,—Мури деревя- 
нми значать деревякіи окрути Гал.Богипог. 18. 

XVIII. Посудн деревянной: дижь хдибнихь 
дви, корить чотири Оп. им. Дав, Апост. 263. 
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2. До дерева належний. 
XVI. Акриди, вершки дерев анш врд, в 
шх коники Зиз. Лекс. 93. 

XVIII. Юні бо и секира при корени деревА- 
номь готова лежить Пам. укр. м. II, 108 
(Рк. Тесл.). 
Масло дерезяноз, олива. 
XVIII. їота гора потому са назвала Оливнза 

иж’ то на нзйтоти древасут’ много, с которих 
(олива течеть, бо са млива зовет и маслом де- 
реЕ АНшПам.укр.м. II, 331-332 (Рк.Унґз.).— 
Вь деревяномь маслі варить кропиву Млр. 
дом. ліч. 53. 
ДЕРЕҐОВАТИ, де. Див. Дириговати. 
XVI. Судь, ничого не дерекгуючи а ни 

листомь его королевское мішости, а ни пра- 
вомте» духовннмь, надежность суду узнавши, 
сторонами далей поступовати казадь Арх. 
ЮЗР. І, VI, 173 (1597). 
ДЕРЕЖКА, рж. Здрібн. від «дерга». 
XVII. Д ‘режка пестрая за два зодбтнхь Арх. 

ЮЗР. І, VI, 730 (1637). 
ДЕРЕНИЙА, рж. Деренове дерево. 
XVIII. Рахуба древам розннмь... дере- 

нина Клим. Вірші, к. VI. 
ДЕРЕНОВЬІЙ, приш. З дерену зроблений. 
XVIII. Кзасу деренового—1 відро Арх. 

Вид. м.; екон. сир. (1756). 
ДЕРЕЙЬ, рж. Рослина: Согпиз. 
XVIII. Маєте чоботи з ременя такового, що 

деруть мая из дереня Вірші нищ. 6, 6. 
ДЕРЕНЯВКА, рж. Настоялка па дерені, 

деренівка. 
XVIII. Деренявкибарилце Арх. Вид. м; екон. 

спр. (1756). 
ДЕРЖАВА, рж. 1. Володіння, влада, влад¬ 

ність. посідання, держання. 
XIV. Сталося подь державою великого кро¬ 

ля Краковьского Казимнра и господаря Рус- 
коі земді, и сталося при державі Оти, старо¬ 
сти Рускоі землі Ак. ЗР. І, 20 (1351). 

XV. Подасть имь побіду на противіші и 
кирную державу и цретво четьно и многолітно 
Ил. 595 (1175).—Доколі хощете терпіти инс- 
длеменьннхь кназии державоу іЬ. 777 (1235). 

XVI. Держава—владность Лекс. 5.—Дер¬ 
жава, можность, держане, дужость Зиз. Лекс. 
98.—Мелентий Хрибтовичн заразь до дер¬ 
жави її посєсии того владичества пришоль 
Арх. ЮЗР. І, І, 137 (1580).—'Тоє все покра¬ 
дено єсть сь церкве, за держави небожчика 
Ионн Крагеньского ІЬ. 233 (1586). 

XVII. При державі наяснійшого короля 
егомлети Яна Казимира Стат. Полоцк. Бр. 20.— 
йсусь даль землю Хеврон ку державі Халеву 

Літ. Рук. 48.—Всю Рускую землю ему вь 
зуполную державу доручила Крон. С,е. ІЗ,— 
Єму же честь и держава вічная. Аминь Ак. 
ЗР. V, 207 (1687). 

XVIII. Заєхаль сіножать... єще за дер¬ 
жави Лядской наданую Мат. Ист. ЮР. 36 
(1713).—Всі тамошніє край под державою 
Полскою бившии... на віки єму даруєть Взл. 
Сказ. 145.—Такь бьіль укгрунтоваль и умоц- 
ниль (Азовь), же и за Турецкой держави та- 
коьій опій не бьшь Літ. Взл. III, 386 (1696).—- 
Якь іірежде бшо за держави бьскупской 
Унів. Дан. Апост. 49.—бгипеть, аще и подь 
державою єсть султана Турецкого, обаче не 
весна єму покаряєтея Гр. Варск. І, 418.—■ 
бму же слава, поклонь и дер’жава со Отцемь 
и Сномь и со стим єго Дхом’ Пам. укр. м. II, 
326 (Рк. Тесл.).—Малороссіяне... кроіію своєю 
освободили малую Россію от ярма дядзкого 
и от держави полекихь королей С. і Р. 4. 

2. Маєтність, посілість, маєток земельний. 
XV. Взи села и держави, якієжь колвекь 

и якими-колвекь именьї названиб, котори зь. 
стародавна до онихь церквей належали... умис¬ 
лили -есмо привернути Ак. ЗР. І, 57 (1443). 

XVII. Стяжааіє: набьіт’е, маєтност, имй- 

нье, держава Бзр. Лекс. 159.—Пришла гра¬ 
ниця кгрунту Горностаєва дедичаого, на тоть 
чась держави заставноє пана Внцлава Вщь- 
горского Сб. мат. отд. III, 145 (1607).—Скар- 
жидся на Яна за Збаража, воєводу Браслав- 
ского, и Филона Клистру, же вь державахь. 
своихь козаковь ховають Крон. Баб. (др.) 
300,—Вь державу панства туредкето з сво- 
ими войсками за Дунай увойшовши пусто- 
шиль, якь хотіль Літ. Сам. 162.—Того літа, 
кождий приходили до своєи держави, єсли 
пред тим бил продали кому своє ннікіє Літ. 
Рук. 38-6.—Рук. Хрон. 52. 

XVIII. Яблук на впокой пс стара лея а 
иашои дрржави, да з бідою и дор гіе ...а 
в ЛЮедині всвся недороди на фрукти били 
Ласти Квит. 16. 

3. Підвладна, підлегла територія. 
XIV. Каждий городи собі имаєть своєго 

судью йміть, а тоть имаєть у своєй державі 
судь судить Ак. ЗР.. І, 4 (1347). 

XVI. Про то ихь милость послове назна¬ 
чили на то старостви и держави ннжей помі- 
неїшє, а меновиті: староство Городенское в 
держава Олитская сь фольварками кь ними 
приналежачими Ак. ЗР. IV, І (1588).—Ста¬ 
роство тоє Острскоє не на личбе, але зо всими 
пожитками, яко державу украинную звнчі єни 
инихи держави нинешнему Михаилови Ратом" 
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екому одь наст, єсть правомь доживотньїмь дано 
Арх. ЮЗР. VIII, V, 280 (1597). 

4. Країна, що має власний уряд, держава. 
XVII. Іе... зьхотівь увойти в державу або 

палимо ітілилейсхоє 6в. Реш. 19-6. 
ДЕРЖАВЕЦЬ, рм. Див. Державца. 
XVII. За тебя... благовірнне земди дер¬ 

жавца и лрочихь многихь земель самодерж- 
ца... всегда дозинень Господа Бога.., просить 
Куд. Мат. І, 131 (1622). 

XVIII. Д фжавець той мелницнпопь бздорь 
Саховичь Ол. им. Дан. Апост. 237. 
ДЕРЖАВНО, прися. Міцно, потужно. 
XVII: Дша Спситедева... вь адь сьшедши 

державно Клязя тмьі связа Тр. П. М. 225. 
ДЕРЖАВНЬІЙ, прикм. Що держить, воло¬ 

дів, панує. 
XV. При блговірном кпзи Всеволодів дер¬ 

жавному Роуския зємда Ии. 199 (1089). 
XVII. И отого апода Павла державний 

пан Ф їсть назьгвав, али апель Швед мовид 
Ветх Сказ ‘51. 
ДЕРЖАВСКЬІЙ, прикм. Що до «держави» 

належить, стосується. 
XVIII. Оть лубелекой старшини получи- 

демь вЬденіе о маетлостяхь державскихь Дн. 
Марк. І, 161.—Дзнегь па роти воєводские 
державские и другіе стани не дават би но 
.должли з своихь урядовь содержовать Стат. 34. 
ДЕРЖАВСЇВОВАТИ, дс.( ц. сд.). Володіти, 

посідати, орендувати. 
XVI. Держав Хтвуїо, паную, в посесіи маю 

Зиз. Лекс. 98. 
XVII. Поссесію держу—державствую Синон. 

сд.-р. бб. 
XVIII. Дза Маріа обрала такожь, чмди 

отримала частку хвали в’ нбі найліпшую и 
держазетвуеть найбодшую щасдмвость Науки 
ларох. 223. | і . 
ДЕРЖАВЦА, рм. Володар, посідач. 
XV. За первьіхь державець, за предковь 

твоихь, подь намістники нашими тодько ихь 
подводьі хоживади до Ворисова Ак. ЗР. І, 
150 (1495). 

XVI. Міродержець, державца того світа Зиз. 
Лзкс. 101.—Яль за первшихь старості нашихь 
таиошлихь, такі тежь и за теперешнего дер- 
жівцу нашого з тих же седищь завжди на тоть 
мояа тнр десятина видавана била Арх. ЮЗР. 
І, VI, 37 (1542).—Розсказуемь, ижь би пре- 
рєчояого Фзофана Грека, епискупа Мекглин- 
ского, за правдивого и власного державцу 
и еправцу того манастира меди ІЬ. І, І, 140 
(1580). 

XVII. Стджатель: Набившій, або державца 
Бер. Лекс. 159,—Державца—стяжатедь, обя- 
тель. Державца світа—миродержитедь Спнон. 
сл.-р. 20.—-Все державши и поссесорове тое. 
фундацій моее и ктиторове того монастиря 
Пам. КК. II, 389 (1615).—Тяглость звичайную 
и повинності вшелякую ему лану полковнико- 
ви во всемь, які своєму державці, отдавали 
Ак. ЗР. V, 220 (1688).—Дві (мірочки) вой- 
сковие мають на державцю тоей маєтности, 
тоесть на пана Судиму ити Арх. Мот. 12 (1694).— 
Сама державци на Украйні не мешкали, тилко 
уряді держали Літ. Сам. 5. 

XVIII. Поставовилисмо, аби... всі державци 
маетяостей... для полегкости тимь упрацован- 
нимь людемь учинили ПОМОЧІ Літ. Бел. III, 
432 (1697).—Панове державци полекіи и їхь 
дозорци Бел. Сказ. 13.—Державци вь полку 
Прилуцкомь вь маєтяостяхь своихь козакамь 
вь домахь козачихь горілкою шинковать за- 
прещають Унів. Дан. Апост. 19 (1727).—-Учи-1 

яиль Богь небо изь деду, яко изь хриштадю... 
аби пойзренє и взрокь свой пршпднй державца 
увеседядь Рук. Хрон. 2—Які иншие уряд¬ 
ники такь суддя, подсудокь и писарь добрь 
войсковихь державцами бити иміють Стат. 
38-6. 
ДЕРЖАВЧИНАЯ, рж. Володарка, посідачш. 
XVII. А лави дей Консиновская, державчи- 

нал Городецкая, прибегши, мещавомь не дала 
звонити Арх. ЮЗР. І, VI, 418 (1613). 
ДЕРЖАЛНО, ДЕРЖАЛО, рп. Те, за що дер¬ 

жати., держак. 
XVII. Ковшикь з оушкомь или держаломь 

Тр. П. М. 18. 
XVIII. Болілая дижица... на которой сверху 

на держалні написано ДДло о реп. Ак. 14-6. 
ДЕРЖАНЬЕ, рп. 1. Панування, володіння, 

посідання. 
XV. Много пострадаша члвци от него вь 

державне єго Ип. 552 (1172).—И сь иннми го¬ 
роди и землями што жь тьши раз оу моюмь 
держА.шю сут ЮРГр. № 71 (1434).—А у того 
дей Баска дочка одна осталася, и тая дей вжо 
за-мужь пошла, а вь держаньи того села не била 
Ак. ЗР. І, 151 (1495). 

XVI. Чого митрополиті бнль вь держаньи 
людей и земль, того и тьши рази мптрополить 
маеть бити вь держаньи до права Ак. ЮЗР. 
І, 50 (1516).—(Пилать) розуміль, иже из 
дрьжанд иродового єсть и поедаль его до ирода' 
6з. Пер. 74,—Мачоха моя... третюю част 
именя Вгриновского мні в держане моє дала 
и поступила, и вже в то ничимь вступовати 
не маєт Арх. ЮЗР. VIII, VI, 44 (1561).-3а- 
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господаря кроля Жикгимонта... за держаньемь 
пана Стафия Воловича Куд. Мат. 1,48 (1563).—■ 
Все добро и маєтяость свою... маючи ее вь 
держаньи и владности своей... зь доброи воли 
даль и даровадь Арх. ЮЗР. І, І, 32 (1571).—■ 
И такого кождого, хто би што противь сему 
праву и привидью нашому упррсидь и еь дер¬ 
жавне чого пришоль... зь держання ввігнати 
її то оть него отдалити мають Ак. ЗР. IV, 
2 (1588).—Тоть дворець, иминичко звншь ме- 
нованое... арендовади и пустили есмо вь дер¬ 
жане пану Лву Чзчерскому и маджоньце его, 
паней Анне до часу певного Арх. ЮЗР. І, І, 
462 (1595).—Пани воеводичовая... вь державне 
того маиастьіра и села Пересопницн увойти 
рачила и, маючи то вь держаню своємь, на 
фалу Божую... обернути... умьісдида іЬ. 473 
(1595). 

XVII. Держаніе—стяжаніе, содержаніе, дер¬ 
жава Синон. сд.-р. 20.—Подварокь пану За- 
рецкому заразом поступилом в моц и в держане 
подав Ак. Бор. 5 (1614). — Правомь ужи¬ 
вання, держаня и владаня... Росія имитро- 
долитове еи и єпископове церкви апостолской 
Константинополской и патріархомь Констан- 
тинополскимь подлежать Копист. Пал. 1077.— 
Вь держанню тихь сель и вь уживанню 
озерь... кривди чинити не важился Ген. сл. 
Черн. п. 600 (1663).—8го (Петра) вибили зь 
земли Волоскои и дали ее вь держане иншо- 
му Крок. ,Боб. (др.). 297. 

XVIII. Городи и землі... зостають подь 
владзею и держанемь бго Царского Величе-% 
ства Ліг. Вед. II, 106.— Жзби жадень Кезакь... 
куреня горілокь и сиченя медовь, держаня 
корчзмь... безь жадной оть пановь и ихь 
трость перешкоди, заживаль волне и спокой- 
не ІЬ. 228.—Надаємь ему... село Курндовку 
... в зуполное держане и владініє Мат. Вас. 
І, 130 (1706). — Хтоби на якую вещь листи 
упросиль, а тоей вещи в держав 'ню не іміль, 
таковаго: листи неважние Стат. 32-6. 

2. Маєтність, посілість. 
XV. А тое есмо дали, его отчину, тое дер- 

жанье, все што вьіслужиль у вотчину Ак. 
ЗР. І, 67 (1450). 

XVI. Жадний не маеть бити карань на 
заочяое повіданье, отнятьемь врядовь и дер- 
жаней Ак. ЗР. III, б (1547). 

3. Заховання, пильнування. 
XVII. Вгь... даль ему діну несмертедную... 

и до держаня вічнои хвали способную Крон. 
Боб. 2-6. 
ДЕРЖАТЕЛЬ, рм. (ц. сд.). Дме. Державця. 
XV. Се єсть держатель нашь, Вмь даний 

Ия. 777 (1235).—Вь посліже отмьстьв створи 
держателю града того ІЬ. 783 (1240). 

XVIII. Двдич и держател за обиди от под- 
данних онаго ]мінія приключенніе позиванії 
бнт іміют роз. 4 ар. 50 пун. 4. Стат. 135-6. 
ДЕРЖАТИ, де. 1. Тримати, не пускати. 
XVI. Свещенникь... держал книгу под 

пахою под сукманом Арх. ЮЗР. І, VI, 78 
(1586). 

XVII. Ужа держачій називається Герку- 
лесь Гал. Кд. Раз. 255.—Снбімі ля Ділфіка,... 
будучи моюдою, ходила в чераомь одіш,... 
рогь в рук х держачи Рук. № 202 к. 182. 

XVIII. Люде коня лежачого на землі дер¬ 
жати моцно повинпи Укр. Госп. Пор. 61. 

2. Тримати в посіданню, володіти. 
XIV. А кремяіець держати юрью нари- 

мояьтовичю от князии литовьскихь н от 
короля за 2 літь Ак. ЗР. 1,1 (1340).—Имієть 
(Осташко) держати то село олять до другого 
року ЮРГр. № 16 (1386).—Тако продаль, яко 
самь держяль Ак. ЮЗР. І, 3 (1400). 

XV. Надія бо ся (Воеволодь) силі своей 
самь хотяне землю всю держати Ид. 304 
(1140).—Не подобаєть Пиня юмь держати Чзр- 
торшека іЬ. 752 (1227).—бліе єсми имь дали 
волю, штобьі собі держяли у Сочаві одинь 
домь Ак. ЗР. І, 32 (1407).—Иміет то держати 
и уживати и поживати ЮРГр. № 54 (1424).— 
Землю Дзрьжати маеть по самую Сухую ка- 
меницю ІЬ. № 93 (1459).—Тогди держаль... 
Кия яєць паиь третина кухмистрь Чзт. 1489 р. 
к. 286-6. 

XVI. Теперь онь бршевичи держить, а я ни- 
чого не маю Ак. ЮЗР. І, 34 (1507).—Ино 
хто будеть тую землю держати, тоть маеть 
тую дань св. Ииколе давати Арх. ЮЗР. І, 
VI, 10 (1507).—Маю то (іімениє) держати 
толко до живота своєго іЬ. VIII, III, 22 
(1570).—Рьгаляне... осмьдесять леть держали 
брусалимь Берест, соб. 278. 

XVII. Стяжаю, или стяжаваю, набьраю, 
осягаю, достаю, албо посідаю, держ?/ Взр. 
Лзкс. 159.—Одонацерь, князь Рускій, Риму 
добндь и держаль его тринадцеть літь 
Крон. Сов. 4,—Которьій любовь посідаєть 
маетяость роспорошаєть, которнй зас обоє 
собі держати мовить, сам себе ошукиваєть 
Ліств. 26-6,—(Татари) тогди веньдровь звоє- 
вали три літа держали землю вен§ерскую 
Літ. Пілск. 5. 

XVIII. Тамь, гді Христось крестщся, те¬ 
перь тое місце Франки держать Педгр. Ип. 
Виш. 96. 

3. Мати в наймах, утримувати. 
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XVII. Басил... держал себе пасічника Прот. 
Полт. С. II, 254 (1694). 

XVIII. Отчичи церковь тую поставили и 
держали священника свіцкого Зап. Черп. Губ. 
От. К)м. І, 252 (1749). 

4. М ми в ср>нді, е посесй. 
XV. Продали есь.мо мостовое... и почеп¬ 

неє іьм'вр..ое... жидові Городенской... а 
держати имь тое (мито)... до світого Яла, 
каї.ь два гедн ввійдуть Лит, евр.и І, 45 
(1488). 

5 —ь"Ь чому, мати е чім ховати. 
XVII О.ШКС'БьХО, не держи нічого у до¬ 

му сьоемь, бо будеть село гориш. Стор. З 
(1683). 

6. Пильнувати чого, додержувати. 
XIV. Мьі шлюбуємь, тоть мирі держати 

віями тьердо Ак. ЗР. І, 1 (1340).—Кто не 
усхочеть даліи миру держати тоть отповість 
ЮіГр. № 3 (1362).—Королеви вблодисдаво- 
ви... слюбуємь держати цілую правду и чи¬ 
ста віра ІЬ. № 23 (1388). 

XVI. Мти мі д. и брат і а мои тни суть, ко- 
торш сльїшатв слова мои и дерьжать ихь 
Єн. Пер. 41.—Кто хочет збавленими бьіти... 
потреба аби держил католицкую віру Катех. 
а внзп. в. 166. 

XVII. Повсталі Мартинь Лютерь, которого, 
теш'рь науку Німцьі держать Арх. ЮЗР. 
І, VIII, 69 (0 обр. 1602).—Подобалося святому 
синоду, аби и Рішеная церковь держала не- 
отмйнне канони святихь апостолі Вопр. 70.— 
Мньгіе цретва и кролевства, которіи и народи 
от неводи папежекіа свободни, старій (кален¬ 
дарі) держать Льв. Пал. 28—Чогосмо досту¬ 
пили, тое намь належить и держати и ведлугь 
того правила животь наші провадити Копист. 
П*л. 984.—И теперь еще той обвічай держать 
Літ. Рук. 28.—Тие всі права держати вічне 
Рук. Хрон. 145. 

XVIII. То» розграничене... обще всі неот- 
менне держати мають на вічнеє время Літ. 
Бел. III, 507.—Сей же обичай начата держати 
вь время Турецкаго царства Гр. Барск. II, 
183.—Держать правило оть ветхихь вр'емеиь, 
єжі не входити тамо жені никакоже ІЬ. І, 
253.—Д ‘рлмти чмли затримовати слово, єсть 
то туюжь духовную нару виполнати Науки 
марох. 87. 

7. Затримувати, позбавляти волі. 
XVI. И тамь дей нась обудву вь дворе за 

сторожою держали Арх. ЮЗР. 1,1,17 (1569).— 
Староста Луцкий... отца владику черезь два 
дня вь томь дворе яко у везенью держаль ІЬ. 
І, VI, 84 (1591).* 

XVIII. Приблуду изь походу в войску день 
З ночь тодко держать и по тому заразь на 
урядь отводить Стат. 34,—Левка старого... 
у куві державі Діад. Прозба, 408. 

8. Оберігати. 
XVII. Чдкь... нехай... свой язнкь держить, 

от кдеветн 6в. Реш. 18. , 
9. Мати за дружину. 
XVII. Записую домь свой... зятеви которнй 

унучку мою Гапьку держить Прот. Полт. С. 
II, 114-6. (1683). 

10. Уважати за. 
XVIII. Христось... похвадиль митника, ко¬ 

торого увесь світь держаль грішного Поуч. 
Няг. 4. 

11. —зь кимь, стояти за ким, бути т чиїм 
боці. 

XVII. Пушкар, держачи з Запорожємь, до- 
ещаєть до єго царского величества, даючи 
знати, же Виговскій самь собі гетманство 
привдащаєть Літ. Сам. 52. 

12. Твердити, говорити. 
XVII. Слрше о томь Гетмані каждьій дер¬ 

жав може, же бнл правий Гетмаи Тит. 40 
(Сак.' 1622).—Так держати маємо о Марій, 
же вь злихь разіхь пась ніґди не опу¬ 
стить Каз. № 3, к. 40. 

13. Мати, містити, замикати в собі. 
XVI. Септевріи... дрьжить тридеедт двій 6в. 

Пер. (рк.) 443-6. 
14. — дружбу, приятелювати. 
XVI. Не держимо мн дружби зь єретиками 

Ак. ЗР. IV, 201 (1599). 
15. —в памяти, пам’ятати, не забувати. 
XVII. Стає... до царетвія нбенаго... доби¬ 

валися... в памяти собі держачи слово.хво 
6в. Реш. 22. 

16. —за сердце, непокоїти. 
XVIII. (Король Швецький) Дугчика дер¬ 

жать за сердцз и Полякові прктискаль Бел, 
Сказ. 247. 

17. —о собі (янь), важити себе як. 
XVII. В шіг.омудіьгтіі/ю.. велможнео ссб?<> 

д°рщ, пьішнюса Бер. Л;кс. 13. 
18. — сторону, стояти за тім, держати 

руку за ким 
XVII. бго, а не бугенієву держали сторону 

Копист. Пал. 937.—Обради козаки на гетман¬ 
ство Івана Бруховецкого, а иншихь, которіє 
Сомкову сторону держали, забивали Крон. 
Полск. 4 1. 
ДЕРЖАТИСЯ, де. 1. Триматися руками. 
XVIII. Самоє точію воєнноє (якь сліпий дер¬ 

жачая плоту) вив одилемь дійствіє Вел.Сказ.4. 
2. Додержувати чого. 
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ХУ. Наїли подданьш держалися посполно 
го обьічаю Ак. ЗР. І, 39 (1420). 

XVII. Жигмунть..* Рускои вірн держалься 
Крок. Лет. 341.—Офірь старозаконних дер¬ 
жати сд Льв. Пал. ЗО.—Науки пилно слу¬ 
хаймо и держімось 6в. Реш. 18.—А тьі тгразь 
не хачешь держатись терпАливости Домецк. 
72.—Лепей ся старих прекладачов держати 
Кн. Рож. 45. 

XVIII. Такому члвкові надлежит держа¬ 
тися слова Кн. Ное. 54-6.—Хто много художе- 
ствь учился и вміеть... нб хочет едного ся 
держати Клим, Вірші, 121. 

3. Поводитися. 
XVIII. Пань може такого Вирова ажь бьі 

ся ке по правді державь из бировства изверечи 
тай карати Урб. 70. 

4. Не кидати чого, не відступати від чого. 
XVII. Богь перепустіть великій страх и 

трепет на всАхь Татаров, которіе, не держа¬ 
лися коша своєго, всі побігли розяо, где хто 
могль Коон. Озе. 270. 
ДЕРЖЕНЬЕ, рн. Див. Держаньз 1. 
XVII. В моць, держенье и споюйноє ужи- 

ванье подаємо Гол. П. М. II, 237 (Фунд. Чгв. 
1642). 
ДЕРЗАТИ, ДЕРЗНУТИ, де. Наважуватися, 

жити я\-шсмйжатиея-литися. 
XV Умнслиша дерзнути на Половці поити 

в землю их Иіт. 252 (1102). 
XVIII. Ніхто не дерзаєть тамь косити 

себі трави Оп. ст. Млр. III, 192 (1715).—То 
сь побудки оной сентенпіи: «хто питаетея, 
тоть не блудить»—учинить дерзнулемь Вас. 
36. Мат. Лївоб. Укр. 108 (1727).—Не дерз¬ 
нулемь того писати, о чомь певнои не мог- 
лемь доіекатися відойости Взл. Сказ. 2 — 
Дзр’зайте людіє бжіи, дер’зай Іилю, ибо тн 
побідишь Нам. укр. м. І, 258'(Рк. Тесл.).— 
Вірянй мой, дерзай, не бойся ІЬ. V, 133 
(Рк. Тесл.). . 
ДЕРЗКО, прим. Відважно, сміливо. 
XVII. Дерзко — дерзостнА, дерзко Синон. 

сл.-р 20. 
ДЕРЗКЬІЙ, прикм. Відважніш, сміливий. 
XVII. Дерзкий—напрасннй Синон. сл.-р. 

20. 
ДЕРЗНОВЕННЬІЙ, прикм. (ц сл.). Див. 

Дерзльїй. 
XVII. Бщь Василко возрастомь ередннй, 

розуму високого и дерзновень Крон. Соє. 
258. 
ДЕРЗНУВЬІЙ, прикм. (ц. сл.). Той, що 

дерзнув. 
XVII. Штожь ту помислить и речеть нга- 

когда дерзнрнй на сратктєла и Пастнра 
тако ого Тмт. 83 (П. Бйргніа, 1623). 
ДЕРЗНУТИ, де. Див. Дерзати. 
ДЕРЗНУТЬІЙ, діеприкм. від «дерзнутиі». 
XVII. Д‘рзщ/тад шгужтеніа отЕергь. лу- 

чш'.д вьпишзт Тпт. 83 (П Беринда, 1623).— 
Поости ми дерзнутоє начинаниє Крон. Боб. 
311-5. 
ДЕРЗОСТНИКЬ, рм. Смілива, відважна лю¬ 

дина. 
XVI. Хтожь визволить дерзостникоть оть 

правдивої! муки? Хр. Фил. Алогр. 1706. 
ДЕРЗОСТНО, присл. Відважно, сміливо. 
XVIII. (Чернець) гопорит дерзо'тно громо* 

ваіо Аох. Сул. ц. 120. 
ДЕРЗОСТЬ, рн/ Відважність, сміливість. 
XV. Не погакьская дерзость обломи силоу 

рабь тзолхь Ип. 649 (1185). 
XVIII. ПринАД єще ліпшую віру, надію 

и смілоеть и дерзост муки терпіти Ха ради 
от отца своєго Нам. укр. м. V, 133 (Рк. Тесл.). 
ДЕРЗЬІЙ, прикм. Відважний, сміливий. 

І XV. Пзрзяславьци же дерьзи суще и і.олгща 
напередь Ил. 558 (1172).— Во-оіимерь... 6аш» 
же дерзь и кріпокь іЬ. 646 (1185). 

XVII. Кто такь безстужій и дерзнй обе- 
ргтьсА тоть святні звичай наганити Тит. 163 
(Копист. 1625). 
ДЕРКАТИ, де. Видавати голос «дер-дер*. 
XVIII. Деркачь мовить я голосу не маю 

толко горлом деркаю Тих. № 11, к. 19-6. 
ДЕРКАЧЬ, рм. Зоол. .Сгех егех Б. 
XVIII. Деркачь мовить я голосу не маю 

то чео горлом деркаю Тих. № 11. к. 19-6. 
ДЕРНИНА, рж. Шматок дерну. 
XVIII. Печерскую кріпость самь гозударь 

царь Петрь Аяексеєвичт, заложиль. и руками 
своими, по процессіи, дернини на фундаменть 
по «падаль Літ. Гр. 257. 
ДЕРНО, рн. Див. Дернь. 
XVIII. Влрижь дернукь земля ис тратою 

поереді пасіки, и то є дерно на чтири угла 
щобь було Заг 211. 
ДЕРНУНЬ, рм. Див. Дернина. 
XVIII. Вирижь дернукь земли ис трагою 

поереді пасіки, и тоє дбрно на чтири угла 
щобь було Заг. 211. 
ДЕРНЬ, рм. Верхній шар землі зарослий 

травою, яурогом. 
XVI. Кгвалтозншш... учинивши себе хащь 

изь сояомн и зь дерну, вь которомь ся бьіли 
покрьіли... .зь луковь стреляли Арх. ШЗР. 
І, VI, 145 (1597). 

XVIII. Поуставляль штурмоЕІє драбини, 
дерномь и глиною утроє поокладоганіє Літ. 
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Вед. IV, 60 (Пов. 1728).— Теслі казалемь 
імбарь крить дерномь, зь лісок» переплу¬ 
туючи лати Да. Марк. II, 144.—Треба... 
дернь різат костер той вкривати Клим. 
Вірші, 179. 
ДЕРНЮКА, рж. Див. Дернина. 
XVIII. Положи тую дернюку, где внкопаль 

Заг. 212. 
ДЕРТИ, де. Див. Драти. 1. Рвати, розрива¬ 

ти, шарпати. 
XVII. Архієрей гніваєтея шати на собі 

дереть Ак. ЗР. IV, 227 (1600-5). 
XVIII. Неразь мою и тую деруть сукьма- 

нину Вірші різдв. 131.—Укази... деруть, 
что заледва шматки обратно в правлейіє ьозвра- 
щаютея Арх. Сул. ц. 142. ■ 

2. Здирати, обдирати. 
XVIII. Шкурьі тобі; дерти, главьі будуть 

терти, шіи вьггягати Др.Богд. Хм. 143.—Маєте 
чоботи з ременя такоього, що деруть мая из 
дереня Вірші нищ. 6, 6.—Літучеє нотя ску- 
бешь, а бігучого заяця дерешь Ал. 'Гиш. 71.— 
Сдідующен зими хижі дерли и марзі давали 
Літ. Гум. 79 (1789). 

3. Разити, вражати неприємно. 
XVIII. Якь по дши дереть • Елим. Прип. 

260. 
— ньчольї, здобувати мед, винищуючи 

бджіл. 
XV. Люди твои, зь твоєє земьли вь нашой 

земьли звірь бьють, а пьчолн деруть Ак. 
ЗР. І, 71 (1456). 
ДЕРТИСЯ, де. 1. Рватися, розриватися, 

шарпатися. 
XVIII. Дерете* на новоє берете* Клим. 

Прил. 211. 
2. Видряпуватися, видиратися куди, на що. 
XVII. На которую гору люде... не могуть 

иначей взьійти, толко ногтями деручися ри- 
сими и медвежими Крон. Лит. 325.—Не на 
гору дертися Дм. Рост. 102 (1697). 

XVIII. Насть обозу ... деретея кгвалтом на 
прикрую гору, и отнюдь на неи взийти не мо- 
жеть Вел. Сказ. 39. 

3. Рватися до кого. 
XVI. Азажь вась такьже, яко и Рьімляиь 

балвохвадьцами геретикове не аазьшають?... 
А ви, небожата, предся ослепь до нихь дерете¬ 
ся, зь ними братаєтеся Антир. 975. 
ДЕРЯНІДЬЕ, рн. (?). 
XV. О моужи воистии, не вісте ди яко 

кретлшомь пространьство єсть кріпость по¬ 
ганим же єсть тіснота дердждье обнчаи єсть 
на брань Ип. 812 (1251). 
ДЕСЕТЕНИКЬ, рм. Див. Десятникь. 

XV. Размова бьіла... Шавуля зь Ушанемь 
Есковичсмь... ижбн Шавудь... печати пору¬ 
шать а ве цілне отдадь. И еь томь посла¬ 
лись: на Левка... а на десетеника владьічня 
Лит. евр І, 47 (1489). 
ДЕСЕТЕРО, числ. Див. Десятеро. 
XVI. Гусей одинадцатеро, качонть десете- 

ро Арх. ЮЗР. І, І, 20 (1570).—Рнбь солоннхь 
бочку, десетери бчоли іЬ. 
ДЕСЕТИНА, рж. Див. Десятина. 1 
XVI. Збожя ужатя всякого маєть мети на 

себе третий снопь, отьдавьши первей десе- 
тину Пам. КК II, 521 (1557). 
ДЕСЕТЬ, ДЕСЕТЬ, числ. Див. Десять. 
XV. И ти оть кождого стругу велишь брати 

на нихь обістки по десети грошей Ак. ЗР. 
I, 150 (1495). 

XVI. Роструханьцовь еребреннхь непозло- 
тистнхь десеть Гол. П. М. І, 7 (Оп. 1554).— 
Маєть дати... по десети копь збожя Пам. КК. 
II, 522 (1557). 

XVII. Виділ но ибі змі* велмкаго, з’ сед- 
мо голосами из’ десет’ма рогами Гал. Кл. Раз. 
І, 10.—Даль готові хь грошей ему, Марку, 
до схов’нья талярий десеть Прот. сир. пот, 
42 (1690). 

XVIII. Брату своєму даль десет золотих 
Арх. Люб. 255 (1708). 
ДЕСНО, присл. (ц. сд.). Право. На десно, 

управо, праворуч. 
XVII. Іосия ходиль дорогами Бжіими... и 

не отвратиль не на десно ви па ліво Кров. 
Боб. 130-6. 
ДЕСПЕКТОВАТИ, де. (пол. йезрекіотас з 

лат. (Рзресіаге). Зневажати, безчестити. 
XVII. Оукордю: зневажою, деспек’тщо, при- 

ган*ю Бер. Лекс. 178.—Деспектую—безчещу, 
укоряю Синон. сл.-р. 20. 
ДЕСПЕКТЬ, рм. (пол. йезрекі з лат. йе8- 

ресіиз). Ганьба, образа, зневага; прикрість. 
XVI. Деспекту пад ним не чинячи... отпу- 

стиль АгсЬ. 8ап§. VII, 354 (1569).—Кнзь анд- 
рей курпьский неведати для котороє причини 
на мой деспекть кгвалтовне девку мою раину 
озодоровну от мене взявши безвиньне мучити 
дал Ж. Курб. 1,135 (1578).—Шоль до корчим 
пити, тамже єго деспекть доткаль Арх. ЮЗР. 
І, XI. 59 (1600). 

XVII. Деспекть—узоризна, укореніє, безче- 
стіє, оклеветаніє, хула, хуленіє, глумленіє 
Синон. сл.-р. 20.—Ні Украйні Козаки бром- 
ли и Ляхомь деспоти чинили Літ. Льв. 258. 
ДЕСПЕРАТСКЬІЙ, пртм. Рвзпучливий, без¬ 

надійний. По десператску, присл. (пол. ро йе- 
1 єрегаски). Див. Десперацно. 
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XVI. Толко еше не доставаєть, жебнсь по 
десператску на небо и на землю не нарекаль 
Отп. И. П. кл. Остр. 1059. 
ДЕСПЕРАЦІЯ, рж. (пол. (Іезрегаф з лат. ! 

Оеерегаїіо). Утрат надії, розпука, розпач. 
XVII. Народь Рускій турбують и утис¬ 

кають и до десперацій приводять Копист. Пал. 
966.-—Діла правовюрнад... дла законопрестуц- 
лєніа в’ десперацию не приходила Тит. 241 
(П. Мог. 1631). — Десперація, адбо отчая іе 
о милосердю Бжомь Гол. П. М. II; 457 
(1645).—Просит_з десперацией и нетер- 
пдівости аби єго хто добил Каз. № 32 к. 
163,—їдьі повідаєшь казанье, гладм того жебн 
людей не прив?5ль мовою своєю до деспера¬ 
цій, до роспачи Гал. Кл. Раз.. 530,—Пїлат, 
иже осуди Хана смрть,в’’ десперацій и в’ нез- 
носиом боленю сам себе рукою своєю замор- 
довал Пам. укр. м. II, 341 (Маласт. Пролог). 

XVIII. Поляки... в крайнєє вьпали жизни 
своєя отчаяніє и десперацию Бел. Сказ. 62. 
ДЕСПЕРАЦКО, присл. (пол. (Іезрегаско). З 

розпачу, розпачливо, безнадійно. 
XVIII. (Секти) кровь свою лити не отрица- 

ются и десперацко поступають Літ. Бел. III. 80. 
ДЕСПЕРАЦКЬІЙ, прикм. (пол. (Іекрегаскі). 

Розпачливий. 
XVII. Завжди ся мужнє епротивляй покосам 

десперацкимь Рук. № 0. 4° 86 к. 51. 
XVIII. О скорбномь и десперацкойь Хмель- 

иицкого рушеню до Глинян на короля Бел. 
Сказ. 74. 
ДЕСПЕРОВАТИ, де. (пол. йеврегошб з лат. 

йезрегаге). Тратити надію, розімчати. 
XVII. Неповшнисте десперовати, вонтпити 

<> Ласці и млсрдію Бзкомь Гал. М. 11р. 151.—■ 
А то для того, аби и той не десперовал в собі 
Карп. Наука, 136. 
ДЕСПЕТОВАТИСЯ, де. (пол. Оузриіотас' 8І§ 

з лат. йшриіахе). Змагатися з ким іпервчати я 
XVIII. а маю моць великую, бо а са хочу 

з ним деспетовати перед вшит’кими вами. 
И пошлаєт до Іоана, аби ишол до морд с Ки- 
нофом’ са деспетовати Пам. укр. м. III, 72 
(Рк. Тесл.). 
ДЕСПОТЬ, рм. (гр. §еатс6тг|С—:пан, само¬ 

владець). Титул сербських володарів. 
XVII. Вь монастиру Крушедоль деспоть 

Стефань и жена єго Аууелина и синь єго 
архиєпископь Максимь, и другій синь єго 
деспоть Іоаннь Копист. Пал. 844. 
ДЕСТА, рж. Див. Десть 1. 
XVII. Псадтира друкованая на десту Заб- 

лудовскаго друку Гол. П. М. І, 168 (Р. Л. 
ВР. 1601). 

ДЕСТНЬІЙ, ДЕСТОВЬІЙ, пржм. Аркушево¬ 
го розміру. 

XVI. Книги... жебьі уставйчпе писаль, аби 
вь кожднй тнйдень по три тетради дестннхь 
справедливе, а нефалшиве написшаль Арх. 
ЮЗР. І, І, 82 (1579). 

XVII. Ірмолой дестовии нотований Прот.. 
Полт. С. II, 2-6. (1675). 
ДЕСТЬ, рж. (перськ. Пазі). 1. Аркуше¬ 

вий формат. 
XV. Псалтиря вь десть Ак. ЗР. І, 137 

(1494). 
2. Міра паперу: 24 аркуші. 
XVI. Осмнадцать дестей папера Арх. ЮЗР. 

І, І, 34 (1571). 
ДЕСЦ-БПЛИНА, рж. (пол. йузсурііпа з дат..' 

йізлрііпа). Послух, карність, дисципліні. 
XVIII. Жеби добра єго от войекь помене- 

них, яких трудно под десціплиною удержати, 
не пошли якь иншіе в руину и попедь Бел. 
Сказ. 152. 
ДЕСЯНТИБРОЗЬіЙ, прикм Дизентерччний. 
XVII Просо толченоє, аще... к вож имь 

діатамь (привіазуємь)... утр б і десіантиєрова 
заключаєть Рук. № 362, к. Ї51. 
ДЕСЯТЕРАКО, присл. Удесятеро. 
XVII. Завше совіто, десАтерако и сторако, 

дочасне и вічне нагорожаєть 6в. Кадд.. 
520. 
ДЕСЯТЕРИ, ДЕСЯТЕРО, числ. Десять, де¬ 

сяток, десятеро. 
XV. Семь воловь, а десять коровь, а иноі 

животини десятеро Ак. ЗР. І, 137 (1494). 
XVI. Я даль имь скота, рогатого десятеро 

Арх. ЮЗР. VIII, IV, 195.—Десятеро свиней 
рорннх АгсЬ. 8-п§. VII, 39 (1558). 

XVII. Десятеро пиіовь пчоль Літ. Густ. м. 
46.—Што са дротів десятеру приказаню бжому 
станет смертелно ест Каз. № 32 к. 20.—О де~ 
сятеромь Божиимь приказаню Жидомь даного 
Сп. прот. Лют. 141.—Како пи одинь оть нихь 
десятерого приказаяія не научи? іЬ. 143.— 
В’ десАтеро приказаню Бжомь написано єсть 
ве крад Гал. Гр. Розм. 12-6.—На таблмцахь 
камещшхь написано било де дтеро прика- 
занье Бжоє Гал. Кл. Раз. 389.—Зарізано ове- 
чокь... десятеро, а одинадцатоє при мні Ак. 
Полт. Гор. Ур. 1, 156 (1669). 

XVIII. Суть одинадцятери небесь, десятери 
крем сего трепредільвого видимаго неба Ал. 
Тиш. 88.—Сам са заховуєть оу цнотах... вьі- 
полнаючи десАтеро бжоє приказакА Пам. укр. 
м. І. 161 (Рк. Тесл.). 
ДЕСЯТЕРОПРИКАЗАНЬЕ, рн. Десять загш- 

відів (у християн і ізраельтт). 
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XVII. Десдт рогов значат’ десдт блюзнір¬ 
ства протав’ десдтероприказлвА Бжго Гал. 
Кл. Раз. І. 10. 
ДЕСЯТИЛНИКЬ, рм. Збирач десятини на 

користь єпископа. 
XV. И владьічньїмь десятшщикомь не надобі 

вь тне люди вступоватися вь монастнрскіє 
Ак. ЗР. І, 201 (1499). 

XVI. Того дворянина... онь таїть оть себе 
дееятилникомь уставиль Ак. ЗР. II, 101 (1512). 
ДЕСЯТИНА, рж. 1. Десята частина. \ 
XV. Гм даль єсть намь сию 40 днии на очи- 

щениє дши се бо єсть десдтина от літа даєма 
Бу Ип. 174 (1074).—-И придаль есми своєго 
имЬнья дользска дегдтиноу озимшш и весншш 
дег дтоую копу ІОРГр. № 77 (1440). 

XVII. Відати тежь належить, же деед- 
тана єст сіл Стад и Великая Чзтверодесдт- 
ница всего року Тр. пости. 149.—Поля ц сі- 
ножати на сторону чужимь людямь, хоть бьі 
и зь'десятини, не давайте Літ. Густ. м. 61.—Бгь 
уставил аби всих речий десятими бьші леви- 
тови отдавани Кн. Рож. 59-6.—Авраам даль 
десятину зо всіхь речий своих Крон. Боб. 14. 

2. Десята частина доходу, віддавана па по-' 
ристь церкви і духівництва (в християнських 
тр дів). 

XV. И рекь сице се даю цркви сей стій 
Бцй от иміния своєго и от моих град деся¬ 
тую часть... И вдасть десятину Ип. 109(996).— 
€е язь... даль єсмь дентину сті бци оу лавро- 
шегь манастнрь ЮРГр. № 62 (1429).—А по¬ 
гонь маеть десятину давать сь того села, по 
тому, какь имь предокь того села записаль 
кь церкви Божьей десятину со всего Ак. ЗР. 
1,112 (1489). 

XVI. Десятину на церков Жидичинскую 
с тих пол давано бьіло Арх. ЮЗР. І, VI, 34 
<1542). 

XVII. Сь того звічпо хоживала десятина 
на тую церковь Арх. ЮЗР. І, VI, 20 (1635).—- 
Першій гріхь ЄСТЬ, жемь ДЄСаТИНЬІ з’ моих’ 
добрь сщенникови не дагаль Гал. Кл. Раз. 
492.—На потребу церкві Бжей десятину спра- 
ведлийе оддавав Св. Реш. 6.—На которую 
(церковь) и десятину казал давати для чого 
десятинною и до сего часу зовут Жит. Св. 522. 

XVIII. Володимірь... приказаль, аби Ієре- 
ємь бьіли даганш десятини Собр. Прип. 63.— 
Ргу<1і.(1у сегктсу оМ.тсаіу ІиЬ йеєіаіупу, 
V іот пе зрегесгаіу Укр.-Р. Арх. X, 353. 

3. Податок у розмірі десятої частини до¬ 
ходу. 

XVIII. Уволняючи ониє подобннмь же спо- 
собомь оть пчоляной десятини Унів. Маз. 

6 (1708) .—Написано, чтобь не брать вь скарбь 
войсковий пчоляной и табачной десятинь Да. 
Марк. III, 60,—На полковника переяслов- 
ского, Стефана Томару, тамо по горі деся¬ 
тина собиралась, а посля того, когда деся¬ 
тина собиратись на его, полковника, не 
стала, то отець Панфшенковь в той балки ста- 
новиль пчолн Сб. Мат. Лівоб. Укр. 36 (1745). 

4. Міра поля. 
XVIII. Гречихи десятин десят Арх. Вид. м.; 

ер он. сир. 76(1754). 
ДЕСЯТИННИКЬ, рм. Хто одержує деся¬ 

тину. 
XV. Дали есьмо и со всимь и сь тьшь, 

и сь поемщинами, и зь засідками, и зь рос- 
пустьі, якожь то десятиннику Богдану и дітемь 
его, вічно, никимь ’жо непорушно Ак. ЮЗР. 
І, 294 (1465). 
ДЕСЯТИННЬІЙ, прикм. 1. Що стосується, 

належить до «десятини». 
XV. И оттода іха ко стій Бци Дєсатиньніи 

Иа. 403 (1150).—Ставище... велили єсмо за¬ 
ставити пану Йвану муіпати к десятинному 
берегу ЮРГр. № 81 (1445). 

XVII. Поставиль црковь в кієві... на кото¬ 
рую и десятини зо всего панства свсєго ка- 
заль давати, которую и тепер зовуть деся¬ 
тинною Жит. Св. 530. 

XVIII. Дасть десятинную хліба на овій 
мтрь катедральій переясловскій... давать обо'- 
вязалиса, а сіно косить без десятини угово¬ 
рились Сб. Мат. Лівоб. Укр. 32 (1744).— 
Велено оть комиссіи возному... хлібь и сіно 
оевидітелствовав, вичислить сколко сь оного 
десятиного хліба, а зь сіна сбикновенной 
скошшшн иадлежить Арх. Мот. 198 (1770). 

2. Ціною в десять золотих. 
XVIII. При монисті червоній золотій деся¬ 

тинній Літ. Бел. IV, 119 (Реєстрь Пал. 1704). 
ДЕСЯТКА, рж. На десять пасом. 
XVIII. Двоє начинья... один десятка а дру¬ 

гів простіє плахотніє Кн. Цеху Тк. 15-6. : 
ДЕСЯТКОВЬІЙ, прикм. Що рахується т 

десятки. 
XVII. Кашталянь Патій, єсли и кашта- 

лянства титуль догониль, але толко по четнре 
слуговини и вь одежди, якая барва вьмісти- 
тнся могла, за собою волочиль, а нині, коли 
биекупомь зосталь, перебіжить дичба и де¬ 
сятковая Ак. ЮЗР. II, 231 (И. Виш.). 
ДЕСЯТ НИКЬ, рм. Хто мав під своєю ору¬ 

дою десять осіб, десять дворів; наглядач над 
робітниками. 

XV. Оустави... приходити бояромь и гридьмі 
и соцькимь И ДЄСаТНИКОМЬ и нарочитимь му- 
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жемь Ип. 111 (996).—А владичньшь десятнп- 
комь и городскимь тнхь людей монастнрскихь 

'вь духовньїхь діліхь не судить Ак. ЗР. І, 
58 (1443).—А што бьши десятники вьставденн 
вь місті Полоцкомь, то есмо отставиди, де- 
сятяиковь невадобі міти, мають бити два 
лодвойскіи ІЬ. 73 (1456). 
ХАІІ. Тедьі десятникь, до релейного Апа- 

васа пришедши в двор... загадоваль жоні его 
Акт. Старод. кн. 11.—Постави з них сотники, 
десятники Крон. Воб. 46. 
ХАІІІ. Петрови десятникови локоть 10 Вид. 

Ник. м. 68'(1734). 
ДЕСЯТНИЧКА, рж. Жінка, або вдова де¬ 

сятника. 
ХАНІ. Козака Данили Хишина зятя ко¬ 

зачки вдови десятиички онбарь Оп. им. Дан. 
Атіост. 156. 
ДЕСЯТНЬІЙ, прикм. Що те в собі десяток 

чого. 
ХАІ. Сь каждоі волоки до золотому, а во¬ 

лока десятная масть бити Ак. ЗР. II, 72 
(1510). 
ДЕСЯТНЬІКЬ, рм. Див. Десятнинт,. 
ХАІІ. Послаль биль црь охозія рохми- 

стровь двохь, и пять дєсатьньіковь, аби Ілію 
пророка поймали 36. 1693 р. к. 154. 
ДЕСЯТОВШЬІЙ, прикм. ІЦо на десяту п’ят¬ 

ницю. Див. Десятая пятниця. 
ХАНІ. Должиьі ми... деиги брать... в де- 

сятоеский ярмарокь Арх. Сул. 251 (1766). 
ДЕСЯТОДНЕВНЬІЙ, прикм. Що триває де¬ 

сять день. десяте денний. 
ХАНІ. Хмелницкий иотимь десятодневно 

число на едяомь містцу обозомь йод Кореу- 
ломь промешкавши... рушиль зо всімь вой- 
ском Вел. Сказ. 45. 
ДЕСЯТОКЬ, рм. 1. Десять штук. 
ХА. Оуставляю ловчеє... со ста по дві 

лоукпі медоу а по дві овці а по ПАтадцать 
дєсаткьвь лноу Ип. 932 (1289). 
ХАІІ. Цесар... откулшіся десятком золо¬ 

тих Крон. Воб. 365-6. 
ХАНІ. В десятку тисячь войска козацкого 

Вел. Сказ. 7.—Потом вийшоль другій и тре¬ 
тин и до десятька тнхь страшннхь великихь 
раковь Ал. Тиш. 84. — Поясові шовковихь 
дєсятокі Дії. Марк.'1,172—Уставляю ловчім 
на Верестянн... по дві овци и пятнадцат 
десятков волвн Крон. Сов. 314. 

2. (?). • 
ХА. Дали есмо ему люди наши борти, Кле- 

вицкій десятокь весь... СО ВСИМІ по тому што 
здавна кь тому десятку Клевицкому прислу- 
хало Ак. ЗР. І, 187 (1499), 

ДЕСЯТОЛЬТНИЙ, прикм. Що триває де¬ 
сять років, десятирічний. 
ХАІІІ. Цо ішлко десятолітпемь небреже- 

іііи Унів. Маз. 4 (1708). 
ДЕСЯТОРОЖНЬіЙ, прикм. Що має десять 

рогів, десятирогт.' 
ХАІ. Передь сємоголовньімі и десяторожннмь 

смокомь в’ пустиню... утікдеть Ист. о разб. 
Флор. соб. 474—5. 
ДЕСЯТОЧНЬІЙ, прикм. від «десяток». 
ХАІІ. Казаніков десяточних два Ак. Полт. 

Гор. Ур. 1,137 (1668). 
ДЕСЯТЬ, ДЕСЯТЬ, числ. Десять, 10. ' 
ХА. Десдть гривень ЮРГр. № 18 (1386— 

1418).—Оть десять овець одинь грошь Ак. 
ЗР. І, 31 (1407).—Симха а Рабей... яамь... 
дали... тридцять копі грошей,, без десяти 
коііі грошей Лит. евр. І, 39 (1486). 
ХАІ. бели би могль поткатисА з ним деедтма 

тисач’ми Єв. Пер. 58.—Межи десятми чиновь 
ангельскихь нашолея злий Кл. ц. н. 242.— 
Шубка... копь за десять грошей куплена Арх. 
ЮЗР. І, VI, 97 (1593). 
ХАП. Узялемь десять талярий Прот. спр. 

пот. 42.—Придавши десят члвка Кн. Міск. 
Полт. ЗО (1693).—Ледве самь гетмань Цепіе з 
десятма жолнірами до Риму утекль Крон. Лит. 
318,—Гедеоиь з десятма слугами Крон. Воб. 66. 
ХАІІІ. Убіешшхь сут на томі бою до деся¬ 

ти тисящь человікь Вел. Сказ. 10.—Мониста 
королю великого з перенизками десят’ма щиро 
злотними РКПЛ. 69. — Дукаті... в десять 
червонихь Діло о реп. Ак. 21. 
ДЕСЯТЬІЙ, числ. ряд. від «десять». 
ХІА. Оу субот октдбрА оу дєсати днь 

ЮРГр. № 22 (1388). 
ХА. Дая и много иміния... и дєсатиньі вь 

стадехь своих и торгь дєсатш Ип. 491 (1158).— 
Придаль есми... веснинн десАтоую копоу 
ЮРГр. № 77 (1440).—Я дамь на прчетую 
богмтрь дєсатую бочку ІЬ. № 81 (1445).—Мусить 
осмьникь оть каждого осетра-по хребтині 
взяти, а любо оть десяти осетровь десятого 
осетра Ак. ЗР. І, 194 (1499). 
ХАІІ. Чудо дєсатоє Гал. Н. н. 110. 
ХАІІІ. По вознесеній своемь, десятого дня, 

зослаль па Апсли Дха Стаго Собр. Прип. 
147 — Заледво десятая част пожиткові от Чиг- 
ринщини... доходить Вел. Сказ. 22.—Учалп 
тую скопщину брати с хліба десятую копу 
Сб. Мат. Лівоб. Укр. 142 (1764). 
Десятая пятниця. П’ятницям 10-мутижні 

по «великодні». 
X і. О десятой пятниці Укр. ист. м. 

34 (1727). : ' 
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Десятеє, десята частина, десятина. 
XV. Козаки... што тамь здобудуть, сь того 

со всего воєводі десятое мають давати Ак. 
ЗР. І, 194 (1499). 
ДЕТЕРМИНОВАТИ, де. (пол. деіетішигас 

з лат. йеіещінаге). Означати, призначати. 
XVII. На днь детермииованнй панове до¬ 

зорця рочньїє в’ той головний реєстр веіхь 
справі, своих достатечні зовсим не вписали 
Стат. ІІолоцк. Бр. 12. 
ДЕТИНА, рж. Див. Дітина. 
XVI. Схал там з детиною на поле Кн. Гродск. 

Луцк. 175 (1562). 
XVII. Бивши в літах недорослий і розуму 

незуполного, як молодий детина, сказал ему, 
же подо пнем у пасеці похоронку маєт Ак. 
Полт. Гор. Ур. І, 64 (1665). 
ДЕТИН(Н)Ь!г,, прикм. Див. Дьтинньїй. 
XVI. Молодость а детинне лета вхь, до зу- 

полного воврасту, потребують мети при НЕХЬ 
сердоболного приятеля Арх. ЮЗР. І, І, 70 
(1579). 

XVII. Дитя в литахь детнньвнх... взяли 
Арх. ЮЗР. III, IV, 583 (1651).—Мене маєшь 
за детинного же бнх для такт, малой муки 
бга моєго отступилт. Жив. Св. 139-6.—Детиа- 
ньй нерозум наш Каз. № 32 к. 104-6. 
ДИТИНСТВО, рн. Див. Дітинство. 
XVI. Іс исіштал єг отца, колко літ єс 

як ся ему то прігодило, а он рекль з детин- 
ства много бо мечет єго вь огяь 6в. Вол. 
60. 

XVII. Долгож... своє детинство миловати 
будете? Каз. № 32 к. 104-6.—От детинства на 
гонор мене промовано Др. Ол. Ч. Б. 160. 
ДЕТКИ, р. мн. (блр.). Див. Дітни. 
XVI. Пр'їиядь наст., яко отець ласкавий 

детки своє Арх. ЮЗР. І, І, 482 (1596). 
ДЕТ0ГУ5ЦА, рж. Що забила дитину, ді- 

товбитиця. 
XVIII. О караню невість детогубцей Стат. 

71-6. 
ДЕТРОНЬЗОВАТИ, де. (пол. ЙЄІГ0ПІ20- 
шс з сер.-лат. йеііігопаге). Скинути з трону, 
позбавиш монаршої влади. 

XVIII. Солтаиа нинішяего детронізовано 
Дн. Марк. III, 98. 
ДЕТЯ, рн. (мн. ДЕТИ). Див. Дитя. 
XIV. Дай гди вамт. побить и здрвіє а по 

семь й детемь нашемь вечную памдть ЮРГр. 
№ 11 (1376). 

XV. Єго Самого жону дети и напотомь бу- 
дучіе Исчадки Єго при томь всюмь зоставую 
ЮРГр. № 93 (1459).—Англь.. при летдтибьіль 
Чет. 1489 р. к. 17. 

XVI. Прошу и поручаю єго милости жону 
мою Ганну и детя моє Овдотью в мод и в опеку 
єго милости Кн. Гродск. Луцк. 198 (1562). 
ДЕТЯТКО, рн. Здрібн. від «детя». . ■ 
XVI. Волво єго милости опекатися жоною 

и детяткомь моимь водле ласки а милосердія 
єго мил. Кн. Гродск. Луцк. 198 (1562). 
ДЕФЕКТЬ, рм. (лат. (Іеіесіпт). Вада, хиба. 
XVII. Сщен’викь або през’ старость, або през 

якій здоров А дефекть маєть дрижен’еШумл. 
Зерц. 58.—Совокупне собі, яко их дефекть 
и добрая злагода обонолне сбох стогонь изво- 
лят, мешкати Акт. Старод. кн. 48 (1693). 

XVIII. Озивймуючій зась натурйлньш де¬ 
фекти, же кто єсть сліпий, горбатий... не 
грішать смептелне Собр. Прип. 115. 

і ДЕФЕЛҐАЦІЯ, рж. Полегша, полегкість, 
! пільга. 

XVII. Иньстикгаторове... ведлугь прозби 
Хведорчішиной дали дефелкгацию злочиньци 
Прот. Полт. С. І, 80-6 (1690). « 
ДЕФИНШВАТИСЯ, де. (пол. (Ніщотее з 

лат. Деііпіге). Бути постановленим, ухваленим. 
XVII. Зажь звичаю того не естесте свідомн, 

аби напродь до нась. било писано, же би от- 
сель, што би справедливо бьшо, МОГЛО СЯ дефіт 
ніовати Коиист. Пал. 573. 
ДЕФЛЮКСЬ, рм. (лат. Міпхт). Відплив. 
XVII. Г літера показують жили йод іази¬ 

ком 2, зкоторихь г.ровь нищена... катари, бол 
голови и розяии з ней дефлю и оусмирдеть 
Кр. п. 306. 
ДЕХОТЬ, рм. Див. Деготь. IV' Б ** 
XVIII. З дехтю з вишиьжового... с куфн, 

по ЗО коп.'Укр. ист. м. 34 (1727). 
ДЕХТЯРНЯ1, рж. Див. Дєгтярня. 
XVII. Дорога... черезь гуту почавши оть 

дехтярні Оц. ст. Млр. II, 362 (1691). 
ДЕЦИДОВАТИ, де. (пол. йесуйптас з лат. 

йесібеге). Видати постанову, ухвалу.; розв’я¬ 
зати справу, постановити, ухвалити. «.ц 

XVII. Потнмь южь вед Дерквь сунододне 
децидовала и конклюдовала Гал. М. Пр. 333. 
ДЕЦИЗіЯ, рж. (пол. (1есуг]’а з лат. йесі- 

і кіс). Постанова, ухвала. 
XVII. А хтобьі... раз приобіцавши замнш- 

ляль зректися, таковнй нехай слухаєт деци- 
зьш Іса Ха Стат. Полоцк. Бр. 21—Той Учтль 
писал пред шгодшшою всем цркви святой 
децмзією и конклюзією Гал. М. Пр. 333. 

XVIII. З той коитроверсіи судь децизію- 
учинить имієть Стат. 44. 
ДЕЦНОВАНЬІЙ, дітрикм. від «дещовати». 
Листь децнованьш, лист сстстровий. 

і XVI. Листи поминалннє, позовннє, децко- 
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ванне, заручннє... панове опекунн за ведо- 
ностю врадовою, мають Арх. ЮЗР. І, І, 105 
(1579). 
ДЕЦКОВАНЬЕ, рн. Див. Діциоаанье. 
XVI. По такового свовольного врад дец- 

кого посьяати маеть и оть непосьлушьного 
децкованья на милю вь обе стороне гродгь 
Пан. КК. II, 515 (1557).—Пань Ивань Ленев- 
екий... достерегаючи того, абн на пемь и на 
йменяхь его того плату госнодарского, пого¬ 
ловного, зь децкованємь не отправовано, про¬ 
сидь, абн то бьио записано Арх. ЮЗР. VI. 
І, 59 (1566). 
ДЕЦКЬІЙ, прикм. Див. Діцкьій. 
XVI. Служьба ихь... подданьшь ку праву 

иесто децького перед урадомь ставити Пам. 
КК. II, 515 (1557).—Позви жадане и децкиє 
од панові воєводь... абн не бшш даванн на 
їгодданьїхь наганхь ІЬ. 541 (1557). 
ДЕЦ'БДОВАТИ, де. Див. Децидовати. 
XVIII. Діло его зь Еоропдемь... хотять 

плі. управляющіе надь права и самую сдупі- 
ность децідовать Журі-т. Дан. Апост. 118. 
ДЕШЕВО, діеприсл. Недорого, за невелику 

ціну. 
XVII. Виділь, же дешево бьіло все, але не 

їдь того Крон. Боб. 124-5. 
XVIII. Хлібь на мйрной ціні нродаєтея, 

дешевше, нежели вь прежде писаянихь гра- 
діхь Гр. Барск. II, 89.—Вь той чась... когдв 
бмвдєть дешево, танніи рокмСімяСл. Б. 391. 
ДЕШЕВОСТЬ, рж. 1. Дешева ціна на іцо, 

дешевина. 
XVIII. 0 дешевости и дорожнеті вь войску 

онвщой Літ. Бел. II, 454,—Міриди бь сові- 
стно такожь вь шинкахь мірою урядовою по 
раземотренію дешевости любь дорожвости учи- 
неішого всякій напитокь установленною з уряду 
ценою Стат. 37. 
р ,2. Марність, порожність. 
( XVII. Суєта:... метав.: Подлост, дешевость 
спросност Бер. Лекс. 160.—Дешевость—суєта 
Санон. сл.-р. 20. 
ДЕШЕВУ Й, пртм. 1. Недорогий. 
XVIII. Братію свою церкви восточнія си- 

нов... дешевою, ціною тімь агарянскимь ча- 
домь продати обещася Бел. Сказ. 214,—Троя... 
имать всякоє доволство и хлібь дешевший, 
нежели вь предніхь градіхь Гр. Барск. І, 92. 

2. Марний, порожній. 
XVII. Дешевий—трекушіннй, суєтний Си- 

жш. сл.-р. 20. 
ДЕШКЕРОВАТИ, ДЕШКИРО ВАТИ, де. (йол. 

йувгкиготаб з лат. Щасигеге). Провадити 
рзмову. 

\ XVIII. Віенці я з вами не дешкерую, а 
І воскресенієнь Христовим всіх вас вінчую 
Укр.-Р. Арх. IX, 70.—Мнози бо теліоїове деш- 

! кируют ї оповідают ї.описуют и вьіводдт намь 
; філіозофове о кончині світа ї о дни судномь 
і розко и розмаито Пам. укр. м. IV, 309 (Рк. 
і Тесл.). 
і ДЕЩО, займ. Деяка річ. 
: XVIII. Ходили по ярмарку и покупили 
| дещо Дн. Марк. 1,152.—Приходили ко млі.... 
і и розговорували де о чо.мь іі^ 250.—Прієхаль 
І зь дому Романь Ґапоновь и Де що попривозили 
і Дя. Хан. 211. 
! ДЕЩОВЬІЙ, прикм. Див. Дащовьш. 
і XVI. РгургатІ гагу йіа йезготоіе тсосіу Пам. 
І КК. IV, II, 211 (1545). 

ДЕ-ЯКЬЇЙ; займ. Якийсь. 
\ XVIII. Попривозиль де якоє білоє плате- 
! Дн. Хан. 153.—Деякьімь єсть лінусть Поуч. 
і Няг. 82.—бсть деякоє зіля доброє на лікь, 
і іЬ. 155. 

ДЕЯТИСЯ, де. Див. Діятися. 
XIV. Листь нашь... печатью нашою змоц- 

нили. Деялосе вь Луцку Лит. евр.‘ 1,27 (1389). 
XVI. Не ведаємь и сами штося вь томь де- 

єть Гол. П. М. І, 23 (1557).—Вь вебьтюсти 
моєй на местцу моємь єпископьи Луцкоа, 
ДЄЯЛИСЯ И деють ВЄЛИКЕЄ кривди оть слугь 
его милости, пана старостві Луцского Арх. 

і ЮЗР. І, І, 285 (1591).—Деялося подь Пяткомь, 
! року Божого тксеча пятсоть деветдесять тре- 
і тего іЬ. III, І, 56 (1593).—ІІоведаете, же то 
І тамь не тайно деялося Отп. И. П. кл. Остр.. 
| 1109. 
! XVII. Од Калюха тьіе шкоди вси се деють 
Арх. ЮЗР. III, IV, 558 (1651). 
ДЕОЕКТ’Ь, рм. Див. Дефзкгь. 
XVII. Не встндалея вашихь вемхь деезктовь 

Карп. Наука, 135. 
ДЖЕРЕЛО, рн. (ц. сл. жріло). Місце звідки 

з землі тече вода, криниця. 
і XVII. Дароваль на обитель стую... дже- 
! рело... в тих урочищах будучеє Ак. Мг. м. 
! 296-5. (1668).— Слезьі... як з двохь джерел 
истікали 6з. Реш. 217. 
ДЖИДА, рж. (тур. джида). Легкий спис, 

деревце з стрілкуватим вістрям. 
XVII. Кто вась провадить на такіє небезпе- 

ченства воєиннє, на острнє джидн, мечи, 
шабяи и стріли поганскіє Рад. (Марк.). 40. 
ДЖУГА, рж. Рід одежі. 
XVI. Вь коморе бша скриня великая зь 

шатами, вь которой дей бьіла джуга моя шар- 
латовая сь теилицами, атласомь жолтнмь иод- 
шитая, которая коштовала осмьнадцать копь 
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грошей Литовскйхь Арх. ЮЗР. VI, І, 121 
(1582). 
ДЖУРА, рм. Слуга при війську. 
XVII. Ето бо вгамь вшравртсд на войнг/ 

неузброивши себе млтвою стою, таковмй ляда 
джгурьі непрІАтелскаго страхмєтсА Рад. Він. 
1571. 

XVIII. ЬІайбарзій тоє утраплене на слу- 
гахь и джурахь бьшо сидіти доволно Літ. 
Вел. IV, 10 (Поз. 1728). 
ДЗБАНОКЬ, рм. Начиння до напоїв баняте 

з вухом. 
XVII. За турецкие дзбанки зол. 15 Арх. 

ЮЗР. І, XI, 38 (1605). 
ДЗВЕНКЬ, рм. (пол. бгтек). Голос, звук, 

■бреніння. 
XVII. Глась: Голос, дзвенк’, бренк’ Бер. 

Лекс. 28.—Дзвенкь красний—благоїласноєві-. 
щаніе. Дзвенкь чиню—шатаюся Синон. сл.-р. 
20. — Вдачного тону музику в’сщинайте и 
дзвенкь видайте Панеґ. 28.—Всі члонки и 
всй жали на крсті аки на гг/слахь Двдвих 
струни тиранско витягненн будучи, смутній 
видавали дзвенкь 36. 1693 р., к. 161-6. 
ДЗВЕНО, рн. Около. 
XVII. Вил тип той у том дзвені, як Чернец- 

кая и Безуркгенинова лука к старой парні 
Ак. Полт. Гор. Ур. І, 39 (1665). 
дзвиньти, де. Видавати голос, звук, дзве¬ 

ніти. 
XVII. ЗвєііаЩк: Врьмдчм, дзвмначи, брдж- 

чачм, звоначи Бер. Лекс. 50.—Звіцаю, або 
звацшо: Бр’мм, дзвишо, звоню, брАЗчг/, гучг/іЬ. 
ДЗВІЕНКЬ, рм. Див. Дзвеннь. 
XVII. Звукь: Голось трубний, дзвіенкь, 

6ранкь, брьмене, брАЗкь, або годось Бер. 
Лекс. 50. 
ДЗВОНИТИ, де. 1. Бити в дзвона. 
XVII. їди шоль дзвонить на ?/треню, ука- 

залея ему бгес Рук. № 0.4°. 86 к. 55.—Жеби 
голосу и плачу не слихати бьшо... в звонкп 
дзвонили Літ. Рук. 27-6. 

XVIII. Вь годину начали по всіхь цер- 
квахь дзвонити, и ажь до смерку дзвонили 
Діар. Хан. 73.—Перше вь едмнь, а по *томь 
во вега дзвони дзвондть Сімя Сл. В. 44 (1772). 

2. Густи (про дзвони). 
XVIII. До церкви спять якь мертві, хочь 

якь звони дзвонять Укр.-Р. Арх. X, 291. 
ДЗВОННИКЬ, рм. Дзвонар. 
XVII. Повиннії давати на спеваки по гро- 

ший два, а дзвонникови гроший едень Арх. 
ЮЗР. І, XI, 83(1616). 
дзвоннйця, рж. Веока при церкві з дзво-. 
шлім, дзвіниця. 

XVII. Пань Янь тежь аби на дзвоншіцп 
ажь до самого вечера везеня приймиль Арх. 
ЮЗР. І, XI, 101 (1633).—Дзвопицу от верху от 
креста осмотрити и оправити іЬ. 197 (1656).—• 
Продалем мою комору стоячую против дзвони- 
ци Прот: Полт. С. II, 117 (1684).— Вшоль на 

| дзвонницю звонил Рук. № 0. 4° 86 к. 54. 
XVIII. Оть Пречистой дзвонниці... поло- 

; винная часть тогожь плеца Озодорі Зап. 
Черн. Губ. Ст. Ком. 338 (1757). 

| ДЗВОННИЧНЬІЙ, приш. Що належить до 
] дзвіниці, дзвітчнт. 

XVII. Ключі оть склепу дзвоняичного от- 
дадисмо пану Стефану Арх. ЮЗР. І, XI, 81 
(1616). 
дзвонокь, рм. 1. Невеличкий дзвін, дзво¬ 

ник. 
XVII. Звонець: дзвонокь Бер. Лекс. 50.— 

Дзвонокь—звонець Синон. сл.-р. 20. 
XVIII. На дзвонкахь водою куранти игра- 

: ють Дн. Хан. 59 (1732).—Дзвонокь келейний 
епіжевнй Арх. Вид. м.; оп. дв. Літк. (1761). 

! 2. Голос дзеша. дзвеніння. 
XVIII. Йдучи мимо Капліцу, оучувши дзво¬ 

нокь..., вступивь до Каплици Собр. Пршз. 31. 
дзвонь , рм. Металевий прилад на кшталт 

! келіха з залізним серцем в середині, щоб дзвО' 
і нити, дзвін. 

XVII. Іоан... бьіл великим дзьвоном, го¬ 
лосною трубою... науки божеі 6в. Реш. 

; 233-6. — Люд збиралея звонити в дзвони 
§валтовяьіе Крон. Боб. 376. 
' XVIII. Вь Умані вь дзвони на гвадть 

І вдаренно Літ. Вел. II, 338. — Пошли... бла¬ 
гословитись гвадть вь дзвони бити Оп. ст. 

Млр.' III, 343 (1728).—Коли почнем у дзво¬ 
ни дзвонити, в той час нам ся почнут мо¬ 
лодці снити Укр.-Р. Арх. IX, 67,—Перше вь 
едмнь, а по томь во всі дзвони дзвонать Сіма 
Сл. Б. 44 (1772). 
ДЗВУКЬ, рм (ц. сл. звань). Голос бреніння, 

брязк. 
XVII. Дзвукь—звяцаніє Синон. сл.-р. 20. 
ДЗВУНЬ, рм. Див. Дзвсн-ь. 
XVII. На церковь вь селі Кочергахь в 

двадцяти копахь одменил дзвун святому чу- 
дотворцу Христову Николаю Млр. Род. III, 
477 (1681). 
ДЗВЬЕНКЬ, рм. Див. Дзвеннь. 
XVI. Звук, дзвьенкь Зиз. Лекс. 99. 
дзвянкь, де. Гук, брязк, дзенькіт. 
XVII. ІШстаюсА, якь конь на вдаічку, 

дрьш?/, шумлю, дзванкь чини», як девь рьічг/ 
Бер. Лекс. 205. 

! ДЗЕГАРЬ, рм. Див. Дзегар-ь. 
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XVIII. Взяль чернець до направьі стінний 
дзегарь Дн. Хан. 29. 
ДЗИҐАРИКИ, рм. (пол. ге§агек). Годин¬ 

ник ишеньковий. 
XVIII.- Дзеґариковь—3, з между которихь 

за одного далемь... талярей битихь 100 Зап. 
Черн. Губ. Ст. Ком. II, 96 (1725). 
ДЗЕҐАРОВЬІЙ, пртм. від «дзегарь», годин¬ 

никовий. 
XVIII. Болше двохь годинь дзе^арових з 

пшь не бавили Вед. Сказ. 139. 
ДЗЕГАРЬ, рм. (под. ге§аг з нім. 8еі§ег). 

Великий годинник (настінний або вежовиії). 
XVII. Учинено з него дзе§арь Крон. Боб. 

128. 
XVIII. На ратуши дзекгарь чудесний... зго- 

ривь Сб. літ. 53 (Кр. оп. Млр.). 
ДЗЖУМА, рм. (пол. (Пита з тур. чума). 

Чума. 
XVIII. Певне, лікарство от повітра або 

дзжри людямь Укр. Госп. Пор. 72. 
ДЗИГАРИКЬ, рм. Див. Дзегарииь. 
XVIII. Дзигарикь свой розбиралемь и на- 

правдлемь мало Дії. Марк. 1,180. 
ДЗИГАРМИСТРЬ, рм. Див. Дзигармистрт, 
XVIII. Грицко дзигармистрь начиня міс- 

кого до дзигара належного при собі міль 
Прот. Полт. С. І, 273 (1706).—-Дзигармистру... 
даль до исправленя часи мои Дн. Хан. 
158. 
ДЗЙГАРОВУЙ, пртм. Див. Дзегаровьій. 
XVIII. (Рота) гранати бросада на воду 

болше години дзигаровой Дн. Хан. 67. 
ДЗИГАРОКЬ, рм. Див. Дзеґарииь. 
XVIII. Купилемь ключикь до дзигарка Дн. 

Хан. 67,—Посладь дзигарокь старий сріб¬ 
ний до паправн іЬ, 147. 
ДЗИГАРВ, рм. Див. Дзегарь. 
XVIII. Грицко дзигармистрь иачиня міс- 

кого до дзигара належного при собі міль 
Прот. Полт. С. І, 273 (1706).— Послань стін¬ 
ний дзигарь для направн Дн. Хан. 139.—Дзи¬ 
гарь стінний зь двома вагами вь пудці ІЬ. 
2ЄІ. 
ДЗИГАРМИСТРЬ, рм. (пол. 2е§агтІ8Іг2). 

Ремісник, що направляє годинники, годинни- 
тр. 

XVII. Опись Грицка дзикгармистра Прот. 
Полт. С. II, 261 (1695). 
ДЗИҐАРОВЬІЙ, прикм. Див. Дзегаровьій. 
XVIII. Болшь години дзикгаровой Діар. 

Хап. 23. 
ДЗИГАРОКЬ, рм. Див. Дзеґарикь. 
XVIII. Отобраль два дзшґарки у Анна Іва¬ 

новим Дн. Хан. 74. 

| ДЗИНГЕЛІОВЬІЙ, прикм. Що до ч-дзипіеля» 
належить. 

1 XVIII. Дзингедішй корень... мати завше 
! вь зубахь, по одробмнці жуюча Укр. Госп. 
і Пор. 73. 

ДЗИНҐЕЛЬ, рм. Бот. Ап§е1іса Б. Дудник. 
XVIII. От дзмиґлю корень утра Укр. Госп. 

І Пор. 70. 
ДЗЙНДРА, рж. (пол. ПгупПга). Дрібненькі 

часточки заліза, що відскакують, коли його 
\ кують, циндра. 

XVIII. Придай кь том?/... дзмндри ковадс- 
кой Укр. Госп. Пор. 63. 
ДЗИРА, рж. Див. Дьіра, 
XVIII. Поставити его подь кормтомь, про- 

| вертавши дзирг/ вь кораті Укр. Госп. Пор. 
75. 
ДЗІЕКАНЬ, рм. (под. Пгіекап з лат. 0е- 

саїшз). Священник, що те владу над кількома 
парафіями. 

; XVIII. ТисящасімсотьпятдесятьпятійХри- 
стось расдятій, в дому дзіекана кровію сшш- 

; неній до церкви взятій, на престолі сіяеть 
і Укр.-Р. Арх. IX, 224. 
| ДЗУГРОВАНЬІЙ, прикм. (?). 

XVIII. Два луки дзукгрованихь Літ. Вел. 
1 IV, 131 (Реєстрь Пал.). 

ДЗУРА, рж. Бігунка (?) 
XVIII. Через той пост на дзуру люде про¬ 

пали Укр.-Р. Арх. IX, 53. 
і ДЗЬЖКА, рж. (пол. Й2Іе2,ка). Див. Діжка. 

XVII. Отважилисмо в осмнасту скриикахь 
на трохь дощкахь, єдиной шуфді и дзіжьце 
Арх. ЮЗР. І, XII, 359 (1671). 

! ДЗЬКАВЬІЙ, прикм. (?) 
І XVII. Орарі: аксамиту дзікавого Арх. ЮЗР. 
і І, XII, 16 (1619). 
ї ДЗЬКЬ, рм. Див. Дянь. 
\ XVIII. На совіть позежджалися... ІІо- 
! тоцкій, Чолованскій дзікь, Волинці и Люб- 
линці, зь своимь полковникомь Літ. Вед, 

; IV, 20 (Пов. 1728). 
ДЗЬСЯЙШИЙ, прикм. (под. бгшаіагу). Те- 

; перішній, нинішній, сьогоднішній. 
XVII. Оть дня дзісяйшого схацка маять 

бьівати ведлтгь старого порядку що місяць 
Арх. ЮЗР. І, XI, 146 (1642). 
ДЗЮБАСЬ, рм. (пол. (ІггііЬав). 1. Дзюб. 
XVII. Шарпаєть... журавь долшмь своїшь 

дзгобасомь Рад: Він: 998. 
2. Гострий кінець. 
XVII. Єє чеканомь, самьімь дзюбасомь, звер¬ 

ху вь голову ударщь Арх. ЮЗР. VIII, III, 
600 (1644). 
ДЗЮБАТИ, де. Клюватщ попивати. 
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XVI. Малма-зню скромно піали, медокь и 
горілочку дзюбади Ак. ЮЗР. II, 189 (1589). 
ДЗЮРА, рж. (пол. (Мита). Гкоіова—,атт. 

Відхідник. 
XVIII. З тин жшами тое самбє зробити, 

що суть коло хвоста близко тмдпой гябіовой 
дзюри Укр. Госп. Пор. 71. 
ДИАМЕНГЬ, рм, Див. Діаменгь. 
XVII. На другої (таблиці планет) солнце 

на кришталі, місяць на диаменті Крон. Боб. 
(коп.) 163. 
ДЙБРОВА, рж. Див. Дуброва. 
XVIII. Буду‘милой шукати по лісах диб- 

ровахь Пер. Укр. Лир. 29.—Розішлися За¬ 
порожця куди знає, хто додому хто вь диб- 
рову зь ножемь Кл. Коз. Зап. 462. 
ДИВАІГЬ, ум. Чудна людина, ориіінал. 
XVII. Дерзнй, надї/тнй, презормвьій, гор’- 

достен, яр остень, напраснмвь, оупорннй, кр«/м- 
брьннй, сверіпідйса, собгь догожаючій, не- 
згодлмвнй, дивак, соб гь гудг/чнй, то сут’ по- 
добоименнаа Бер. Лекс. 143.—Диваки—само- 
годньїй, дерзкій, презоривнй, гордостень, 
стропотннй, яростень, напрасннй, свері- 
пяйся Синоя. сл.-р. 20. 
ДИВАЦТВО, рн. Чудне поводження,чудацтво. 
XVII. Осм єст домнслое... дивацтво 0 осми 

пом. 127. 
ДИВЕРЬ, ум. Чоловіків брат, дівеу. 
XVII. Тую мою репротестацшо, логледаючи 

на замнсль моих диверий, до книг кгродских... 
даю Арх. ЮЗР. VIII, III, 582 (1622).-Чинила 
протестацію напротивко брати малжонка своєго 
а диверомь своимь Кн. Гродск. Луцк. 548 
(1639). 
ДИВИНОВЬІЙ, прикм. З рослини дивини 

зроблений, на дивині настояний. 
XVIII. Водкою дивиновою тепло обвинути 

(ноги) Млр. дом. діч. 8. 
ДИВНІЙ, Де. Див. Дивитися 2. 
XVIII Котрий на чернцов бідних вбогихь 

дмвить: то нехай млстиню дат. добре вчинить 
Клим. Вірші, 62. 
ДИВИТИСЯ, де. 1. Дивуватися, чудуватиея, 

подив мати. 
XV. Сему же ми с* дивлаЩЮ рекоша ми се 

не дивно Ип. 277 (1114).—II удививь ю со- 
судн златими и многоціньньши, тако яко 
и всимь приходАЩимь дивитиса іЬ. 581 (1175). 

XVII. Панна барзо ся дивида тому Жит. 
Св. 242-6,—Дивидся княз'Игор такь мудрой 
єи мові іЬ. 518-6. 

2. Глядіти, позирати на що. 
XVII. Зрм: Важд, смотрм, позирай, див мед 

Бер. Лекс. 52. 

XVIII. Вогатнй дивитея, як вбогий живи¬ 
ся Кяим. Прип. 202.—Треба у очи дивитися 
іЬ. 246.—Ось дивітея панове, який на мииі 
кожух Укр.-Р. Арх. IX, 55.—Кождьій своимь 
окомь нехь ся в небо дивить ІЬ. X, 426. — Онн 
в добиваню города кровь свою проливали а па¬ 
нове ихь на тоє тодко. дивилися Вед. Сказ. 
140—Треба положити вола до гори черевомь, 
щоби дивився до гори Укр. Госп. Пор. 70. 
Дивитися остро, строго, суворо, грізно. 
XVII. Мужь мой... прибувши до дому за- 

хорідь и чомусь остро сталь дивитися Кн. 
Міск. Полт. 4 (1691). 
Дивитися хороше, мати добрий вигляд,добре 

поводитися, доброзичливо ставитись. 
XVII. Мужь мой любо бувало и подопєть, 

а єднакь хороше дивитея Кн. Міск. Полт. 
4 (1691). 
ДИВИТСТВО, ун. Див. Дйвицтво. 
XVII. Бо єси вдячноє хеви мешкание в 

твоем дивитстві зготовада Жит. Св. 504-6. 
ДИВИЦА, рж. Див. Дівица. 
XVI. А ві соколца опутаєві красною ди- 

вицею Сл. о п. Иг. (Пер.) 129. 
ДИВКА, рж. Див. Дізка. 
XVI. Бала тежь там старостииагИКреме- 

шщкая з дивьками своими АісЬ. 8ан§. VI, 
245 (1564). 

XVII. Обедьве дивки Арх. ЮЗР. VIII, III, 
504 (1604). 

XVIII. Дивці кухарці дворової даєтея вь 
годь... рублей два Оа. им. Дай. Аност. 277. 
ДИВЛЕНЬЕ, рн. Диво, чудо. 
XV. Бі бо конь под нимь дивлению подо- 

беяь Иц. 814 (1252). 
ДИВНЕ, ДИВНО, присл. Чудно, дивна річ. 
XV. Се же дивно єсть яко от вольхвования 

сбнваєтсА чародіством Ип. 29 (912).—Ми се 
не дивно іЬ. 277 (1114). 

XVI. Намь дивно' єсть, ижь тн таковую 
небачность на розказаиье нашо господарскоє 
маєшь Ак. ЮЗР. І, 86 (1535).—-Намь то дивне 
єсть, ижь он, яко врадникь нашь будучи тамь 
на томь замку нащом, сам конца тому уде- 
лати не хотел Арх. ЮЗР. І, VI, 37 (1542).—- 
Тамь же било дивно зрети Кул. Мат. І, 60 
(1592).—Дивно ми, заправдн, же такими мар¬ 
ними а до речи неслужачими доводами противь 
намь смієщь наробити! Хр. Фил. Анокр. 1424. 

XVII. Дивно чиню—удивлшо Синон. сл.-р. 
20.—А щто дивне, николи се меланколиком 
не показовая Жив. Св. 168.—Усмотрюль 
єсми... памят также кривдь и досад тамь 
дивне и над надію пребиваючую Лісів. 
22-6.| 
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;:ХП1Ї. Зори... мінишся’ бардзо дивне зни¬ 
кли Оп. ст. кн. 19 (1719).—Дивно ми тоє, же 
ти шати не порвали Пам. укрм. І, 161 (Рк. 
Тесл.).— И не дивно би, хоча би которая не- 
віста сім. дітей породила разом ІЬ. IV, 36 
(Рк. Сок.).-Не дивно без’ того старммь вдова(м) 
бмти Клим. Вірші, 67,—Не дивно било тому 
автору Пуфендорфію и розминутися вь чомь 
зь правдою Вед. Сказ. 9.—Не дивно єсть 
молодому что он сидить рано в дому Тих. 
№ 11, к. 5. 
ДИВНОГОРЕЦЬ, рі. (?). ■ 
XVII. Матка стого Сумеона дивногорца ве¬ 

ликую любовь мгада до прчстом Дви Бци Гал. 
• Каз. 134-6. 
ДИВНЬІЙ, пртм. Незвичайний, особливий 

що збуджує подив. 
XV. Мьстислав же одаривь Кондрата конми 

красними и в сідліхь в дивньх... отпусти со 
чстью Ип. 908 (1287).—Вьідиє дивне варАше 
Чет. 1489 р., к. 8.—Давни висоти морьския 
дивень у високих гсь ІЬ. 11. 

XVI. А ти, пане дворенине, до дворовь спи- 
совати не єздь; стерези, абьї тя што дивного 
не поткало Арх. ЮЗР. 1,1,15 (1565).—Письмо 
все на паметь зналь, щось дивного Кул. Мат. 
І, 71 (1596).—билялеть дивними штуками ге- 
ретицкими штурмуєть Ацтир. 809. 

XVII. Дивний—чудний, удивляємий Сином, 
сл.-р. 20.—Той же рокь 606 вельми дивний 
биль, а то вь томь, ижь вода все лето таїсь 
бьшз велика, єго праве весне Кул. Мат. І, 86 
(1606).—Камен... діівнои великоети Жив. Св. 
74.—Дивная якаяс... ясная свіетость очомь ся 
єй показала Ліств. 47-6.—Сяомянул собі оную 
дивную и мудрую Панну, которой сличност 
своима очима виділ Жнт. Св. 518-6.—О чоро 
надь всіхь дивне з’ віку дившайшеє Бер. 
Вірші, 69.—Хочемь... внмти в’дивньїи позорн 
преммрньїх Агглов нбсннхь Силь Транкв.Зерц. 
Аз,—Дивними роспустани и неслиханнми 
сбоеолєнствьі, костель Римскій мазатися и 
непокоями уставичннми торгатися и рвати 

1 почаль Конист. Пал. 873. — Вь Сантарені 
мгасті Люзнтанскомь знайдртьсА дивний 
кришталь, которнй людемь побожньїмь пока- 
зуєть Ха Гал. Кл. Раз. 330. 

XVIII. Дивнад то велмм речь, же з жоною 
жити а кром дознанд плотска такь са обходити 
Клим. Вірші, 171.—Не дивньїмь річамь не 
ДЬІВуЙСА Клим. ІІриі. 266.—Конь жеребець 
сивоетрокатий, дивнои шерсти, же мало оной 
н єсть, а полемь будто на вишляфованой якой 
матерій Дн. Марк. І, 259.—Велможи многия 
а великія на Украяні імінія и села себі 

стяжали, мняху же доходи свои дивними при- 
битками размножити Вел. Сказ. 9,—Стоалєм 
над морем и виділем чудноє и див’ноє діло 
Нам. укр. м. І, 165 (Рк. Тесл.).—Дивная би 
то річь була, іжь би биль наземди бжій 
снь Сл. о збур. п. 143. 
ДИВО, рн. Річ дивна, надзвичайна. 
XVI. А чи диво ся братіє стару помолодити 

Сл. о п. Иг. 27. 
XVII. О диво, правда якь слнце, на землю 

взишла Бер. Вірші, 81—До Кієва посладь 
биль робити золотий самьш двери до тоєи 
жь церкви такій, якій би на весь світь за диво 
били Крон. Соє. 173.—Жита рвали и за диво 
єдинь щобь обачивь хто снонь жатий Літ. Хм. 
78.—Але не хвалюся я з тоєй, якь живо, поваги 
світовой, бо мні то не диво Др. Од. Ч. В. 136. 

XVIII. О великеє ми то диво! Пам. укр. 
м. 1, 331 (Рк. Тесл.).—Пиво не диво, диво 
добриє люди Клим. Прил. 237. 

I. ДИВОВАТИ, де. У дівтх перебувати, не- 
заміжною бути, дівувати. 

XVIII. Прійдется и нашимь дочкамь ди¬ 
вувати Діад. Прозба, 413. 

II. ДИВ0ВАТЙ, де. (на кого). Дивуватися, 
з кого. 

XVI. На мене не дивуйте: я мушу то чинити, 
што ми пань мой роскажеть Кн. Гродск. Луцк. 
473.-5. (1573). 

XVII. Пакозе! пробачте, а на их пьяних за 
то дивоват не рачте Др. Од. Ч. Б. 153. 

XVIII. Нехай же она ні на кого не дивує, 
що собі достала Укр.-Р. Арх. IX, 71—Ви на 
мене, прошу вас, за то не дивуйте Вірші нищ. 
6, 11. 
ДИВОВАТИСЯ, де. Див. Дивитися 1. 
XV. Дивуємся тому, штожь тьі, брать нашь, 

болшьі лихимь тьімь людемь... вірищь, нижьли 
намь Ак. ЗР. І, 205 (1500). 

XVI. Чому ЖЬ МЬІ ся велико дивуємь, ижь 
тн таковую небачность и недбалость вь роска- 
заньяхь нашихь господарскихь чьшищь Ак. 
ЮЗР. І, 115 (1542).—Петрь... отишоль прочь 
давоуючйсь томоу што са стало вв. Пер. 
76.—Не дявуюсе прото, ижь тн, яко новедо- 
мнй, иначей то внкладаєщь Отп. И. П. кл. 
Остр. 1067. — Дивоватися мусимь, -ижь вн 
воли божой... спротавляєтеся Ак. ЗР. IV, 
239 (1600). 

XVII. И бщо чому са дивовати знамени¬ 
тому Воєводству Влдчцн нашеи Бцьі Тр. пости. 
662.—ДивовалиСА з’ слов ласки вьіходачих 

з оусть Сиса и Бга 6в. Калл. 780,—В’несл’ 
начикА золотьш и еребрньїи Цркви Ієрслим- 
скои, которим СА ДЛА кошту ихь великого 
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ввесь світа дявовадь Гал. М. 11р. 357.—Вь 
чемь вельде велебности твоей дивуємося 
Бар. Письма, 16.—На которого (Іса) всі ди- 
вовалися барзо бв. реш. 23-6.—Вся Алек- 
сандрия дивоватимется іЬ. 226.—Дивуючися 
мізерному упадкови своєму... почаль велми 
горко плакать Рук. № 0. 4° 86 к. 56.—Мн 
такому вашому смілому иоступкови барзо 
дивуємся Ак. ЗР. V, 181 (1684).—Не дивуйся 
ани тебе нехай нетрьівожить тоє Ліств. 28. 

XVIII. Чловече, дивую сд барзо же ти 
мене не лдкаєшсд Сл. о см. 18—Над всіхь 
чуд и дивоемскь »треба сд дивовати Клим. 
Вірші, 171—Не дивуйтеся панове, щом по¬ 
милився Укр.-Р. Арх. IX, 54,—Дивуюся тому, 
что ваша велможност Чаплинскому шаленому 
вручиль єси чигиринскоє дозорчество Вел. 
Сказ. 24.—Дивуючися тому не помалу, відати 
не можемь Літ. Вел. II, 540.—Сльїшав’ши то 
Ідковь дивовалсд тому Пам. укр. м. І, 158 
(Рк. Тесл.).—б ся чому дивовати, яко такь 
поддій и низкій у світа чедовікь святій Савва 
віри святой и церкви оборонили Рук. Хрон. 
322. — Барзо дивую ся о тихь речахь Сл. 
о збур. п. 144. 
ДИВОВИ(Й)СНО, ДИВОВИЩЕ, рк. 1. Дивна 

річ, предмет подиву. 
XVII. Чудо зо всіх дивовискь найчудов- 

нійшеє 'Розн. Каз. З-б.—Двоякоє дивовиско 
надо мною сотворила Транкв. П. Мн. 114. 

XVIII. Над всіхь чуд и дивовискь треба 
сд дивовати: кто б міль оженмвшисд данек- 
ство ховати Клим. Вірші, 171. 

2. Потвора, дивогляд. 
XVII. Дшу твою норвуть оньш страшньш 

пекельний дивовиска Діад, о см. 278. —Бьіло 
бовім оноє дивовиско яко гора велико Жит. 
Св. 110.— Адександер... ся в море пущаль 
в шкдяной скрьіні, хотячи еидіти... диво¬ 
виска морскиє Крон. Боб. 176-6.—Не сотво- 
ривь єго яковнмь страшидомь и дивовискомь 
того світа Транкв. П. Мн. 2. 

XVIII. Журавлями и инньїми дивовижами 
поубранньїє сиділи и співали да кричали 
машкарьі Діар. Хан. 24.—Дивовиска морскіє 
Рук. Хрон. 173. 

3. Видовище. 1 ■ 
XVII. ІІозорь: Дивовище, вмдок’, кгриско 

Бер. Лекс. 110—0 видоку на Ршіскихь ам- 
фитеатрахь албо дивовшжахь, нюґдьі невиди>- 
ньїй видоку Рад. Ог. 1048.—Пріятель єго поу- 
фальїй... зь иншими на дивовійско внйшоль и 
обачивши пріятедя своєго вь тяжкомь разі, 
крикнеть на справцовь: потерпіте, нічого той 
не винень Рад. (Марк.) 83.—Людь... біжадь 

на оноє дивовиско Жив. Св. 195.—На которій. 
то соборь и дивовиско, й, не такь задля набо- 
женства, множество народа зобралося Літ. 
Сам. 42. 
ДИВОНКА, рж. Див. Дівонька. 
XVIII. СЬіог го тпоін ЬшІе Ьогкі віогу 

рій, коїі піеі бшопкі, коіоіиін ІиЬІи Укр.-Р. 
Арх. IX, 10.—-РогоНуІа Бутопка кгаєопки 
Буіопки, таїепкн Пер. Мат. І, І, 112 (1719). 
ДИВОСИЛЬ, рм. Росл. Іпніа Неіепінт Б.. 
XVIII. Взят дуту, з кори дубовой опален- 

иой зробленного, и варит в оном корінна 
о Маковеє, то ест дивосилу, щавед конский 
Дн. Марк. IV, 253. 
ДИВОТВОРЙЬІЙ, прикм. Що дивні речі тво¬ 

рить. 
XVII. Игрн дивьі творящьія или дивотво- 

рньїя Гол. П. М. II, 211 (Поуч. Жел. 1642). 
ДИВ0ТВ0РЦД, рм. Той, щЩдива творить. 
XVIII. Туверій вторіщею изгонит из Рима 

скомраховь, кукнеровь и дивотворцовь Рук. 
№ 45, к. З-б. 
дивство, рн. Диво, чудо, дивовижа? 
XVII. Див’: Дивство,на див що оуробденоє. 

Бер. Лекс. 34. 
ДИВЧАТК0, рн. Див. Дівчатко. 
XVII. Дети своє, то єсть дивьчатко При¬ 

стану, которой толко діть деветь, и хлопца 
росказаль в дому учити Ки. Гродск. Луцк.. 
905 (1638). 
ДИВЧЬІНА, рзіс. Див. Дівчина. 
XVII. Дивчьщу, на йме Галку перенаняди. 

Кн. Гродск. Луцк. 60 (1639). 
XVIII. Тіагепко йии ба Ьеа тоіе бітаупу 

Укр.-Р. Арх. IX, 14. 
ДИВЧЬІНОНКА, рж. Див. Дівчинонка. 
XVIII. Біисгупопка еЬоготіа, Ьиб на тепе 

Іазкатоіа Укр.-Р. Арх. IX, 11. 
ДИВЬ, рм. 1. Річ дивт, незвичайна, диво. 
XVI. Якожь предся ихь в томь вікоторіє 

вянують же поблудили, в чомь бн менший 
дивь хотя би тне и поблудили. Але если 
всего. світа голова заблудила, на цдай дивь 
походило Арх. ЮЗР. І, VII, 265 (1587). 

XVII. Дивь якій—дивь, чудо, дівство, щудь 
Сином, сл.-р. 20—Бгь... до великого аби ихь 
прившь диву... дивнійшеє оучиниль чюдо 
Лік. на оси. ум. 5—Учините хвалу имєнєбїі 
Господа Бога вашего, которнй учиниль зь 
вами таковші дивьі Копист. Пал. 886.—А што 
пишеть отступникь Креуза, же Кириль святий 
до Риму нршполь и тамь живота своєго доко- 
наль, не великій дивь нищеть ІЬ. 998.—Ве¬ 
ликий дивь и взрокь повідали намь наші 
посланці, ижь... слипіаньй бьшь страшли- 
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вьііі голось з неба Ак. ЮЗР .1, VI, 711 (1636).— 
Стал’сд тедьі надзвичайний дивь в’ заматерге- 
лой блисавееі 6в. Калл. 821. — Игрьі дивьі 
творящьія или дивотворньїя Гол. П. 1. II, 
211 (Поуч. Жел. 1642).—Что ж за дивь, же 
дна ннішнего земноє Нбо на двох парах 
братій... завішуєть? Рад. Він. 316. —■ ГІрез 
панство Трод славноє и моцноє місто празе 
дивь свита збс/ренад єсть през їрековь іЬ. 
1590. — Всюди по селахь ходячи (ошу- 
канцьі), дизи, чари и гусла якіесь справовали, 
накшталть чарпокнижниковь Крон. Полск. 
387.— Кроль... великимь коштомь з дивами 
справиль зеселье ІЬ. 395. 

XVIII. Дивь единь стануль, же одна сверіпа 
уродила зайца Рук. Хрон. 157.—Диви вели- 
кие вь Полоцку іЬ. 439. 
Не дивь, не диво, не дивно. 
XVI. Але не дивь! Якоє имя, тиковая и еило- 

соеия Отп. И. П.кл. Остр. 1093.—Але не дивь! 
Бо у вась и бвангелия Христова спокоемь не 
вилежиться Антир. 725 —Не дивь, же тану¬ 
чій ивищью ся хапаеть! Хр. Фил. Апокр. 1424. 

XVII. И не див, же не знаєшь: тепер Богу 
знаєма, а з людей аикому Др. Ол. Ч. В. 133.— 
И не дизь: якийс бнль люцшерь, таковьм 
сут и діаволи Рад. Він. 400,—Не дивь то вь 
молодьіхь літехь дасти ся увести мовами 
людскими Літ. Густ. м. 42. 
На дивь, у дивь, на диво. 
XV. Висотою же и величествомь и прочимь 

оукрашениємь всімь в дивь оудобрені Ип. 
706 (1197). 

XVII. Огь бнл з’ народу олбримовь кото- 
рого ложе било... желізиоє, и ховано его дол- 
го на дивь в’ рабаці Літ. Рук. 44-6. 

2. Потвора, дивогляд. 
XVII. Сіреньх: Дмвь мореній, до подса стань 

панАнекій, а далій рмбій Бер, Лекс. 309.— 
Аще чудо, или дивь нікій от жени родитися 
ириключит и аще образь члчїй иміти не бу¬ 
дуть дане будетькрщень Тр. П. М. 10. — Сед- 
моголовнй дивь зь морскихь нутрозь виходя¬ 
чій Дм. Рост. 99 (1697). 

3. Назва лиховісної, істоти в не християн¬ 
ській демонології. 

XVI. Дивь кличеть зрьху древа велить 
нослушати земли незнаємі Сл. о п. Иг. 9.— 
Уже врьжеса дивь на землю ІЬ. 25. 
ДИВЬІЙ, прикм. (ц. сл.). Дикий. 
XV. Нападоша на ма акн звірье дивии около 

шатра Ип. 120 (1015). 
XVI. Онагрь-осель., дивий лось Лекс. 11. 
XVII. Покармь зась мой бьіль Акрадн и медь 

дивий Рад. Він. 1399. 

XVIII. Видіхь... пустіє вали... тилко зві¬ 
рень дивиимь прибіжшцемь и водвореніємь 
сущии Вел. Сказ. З — И то са назьшаєть мед 
дивий, тоть ест дикій, самородний Пам. укр. 
м. II, 69 (Рк. Тесл.). 
ДИГИСТАРЬ, рм. (йол. Оу^нііагг), Див. 

Дигнитарь. 
XVII. Алецандерь в’ тнмь Дому Дигистарь 

Велможннй Пер. Отч. Снб. 1911 г. 105 (1627), 
ДИГНИТАРСТВО, рн. Див. Диґнитарство. 
ДИГНИТАРЬ, рм. Див. Дигнитарь. 
ДИГНЙТАЇОРЬ, рм. (йол. Оущіііагг). Див. 

Дигнитарь. 
XVII. Ми дигнитатори урядники земскіе и 

кгродскіе шляхта рицарство и обиватеде по¬ 
віту пияского Гол. П. М. І, 297 (Ат. 1627). 
ДИГНЬТАРСТВО, рн. Див. Дигнітарство. 
ДИГНЬТАРЬ, рм. Див. Дигнитарь. 
XVIII. Сторожи дигнітаровь и урядовь зем- 

скихь обіцовать будуть панове коммисари 
Літ. Вел. II, 246. 
ДИҐА, рж. Фііа?. 
XVI. Продавати... кгалгань, цетварь и ин- 

шіє зелья, дикги, розннки кошемь Ак. ЮЗР. 
І, 136 (1552). 
ДИҐНИТАРСТВО, рн. (пол. Оу^тіагвітсо).. 

Достоїнство, гідність. 
XVI. Обйцуємо и повиннії будемо: достоєа- 

ствь и дикгнитарствь и урядовь землі нашей 
і Волннской духовннхь и світскихь... не умеп- 
| шати Хр. Фил. Апокр. 1072.—Всі духовннє... 
тиє дигийтарства духовннє держати, ужи¬ 
вати, рядити и справовати мають Ак. ЗР. 
IV, 237 (1600). 

XVII. Угопенєся за марними того світа 
дигнитзрствьі и набите презь шіхь маєтностей 
Вопр. 108.—Над вся оздоби и дикгнитарства 

| свитскіє, в’згарду и насмівмско Хво на собі 
! зносйти зєзволаєть Карп. Каз. Вг. — Іаков 
н Іоан... хотіли собі дикгиитарства або вели- 

і кого достоинства бв. Реш. 34-6.—Розньш Бгь 
І на сем світі межи ЛЮДММ РОСПОРАДИЛЬ диґни- 
! тарства ялбо годности Рад. Ог. 349. 
і ДИҐНИТАРЬ, рм. (нол. 0у§пікг2 з лат. 
! с1і§щш). Достойник, високий урядовець. 
! XV. Жадень зь дикгнитаровь, старост, 
| врядниковь и обнвателевь панствь Ак. ЗР. 

І, 56 (1443) . 
і XVI. Ихь милости панн ради, дикгнитарн, 
! урядники и рнцерство релии Кгрецкоє Арх. 
і ЮЗР. І, І, 510 (1596).—Осветьченье Бере- 
і стейское дикгнитаровь и духовьннхь противь 
і паномь носломь Антир. 559. 

XVII. Безь відомости и призволення всіхь 
, станови таїсь духовннхь... якь тежь и безь. 
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«світсткихь (княжать, дигнитаровь, урядни- 
ковь, пановь, шляхти, рицарства) Конист. 
Пал. 1129—Алезшдсрь і-’тнмь дому дигаи- 
тарь велмбжшй мула в короні валечний 
и вь церкви побожний Тит. 186 (Земка 
1627). 

XVIII. Печатаря, маршалки и иншіе дво- 
ровіє диритари Бел. Сказ. 185. 
ДИГНЬТАРСЇВО, рн. Див. Диґнитарство. 
XVII. Сань: Діїнітарство. Достоинство. 

Стань, оурАДЬ, вьзван’є Бер. Лекс. 143.—■ 
Диґнітарство—сань достоинство Синон. сл.-р. 
20. 

XVIII. Ради дигнітарствь гоноров и инних 
всяких сегосвітпих маловременних суетствий 

. Вел. Сказ. 184.—Дигаітарства коронній аби 
при короннихь зоставали—а Литовскіе при 
Литві Літ. Вел. II, 506. 
ДИДАҐМА, рж. (гр. дідауїш). Наукаі, нав¬ 

чання, лекція. 
XVII. Дгдаґма: На?/ка, котораа нас оучен- 

шами, албо вюдомшими албо мудрййшими 
чмяит Бер. Лекс. 34. 
ДИДАСКАЛЬ, рм. (гр. Шазтіоі;). 1. Учи¬ 

тель, иаттель. 
XVI. По обіді хлолци мають писати саш 

на таблицахь кождьій свою науку, виданую 
имь оть дидаскала Ак. ЮЗР. II, 183 (1586).— 
Дидаскадн школи Лвовской братской и инихь 
спудеовь, па се угожихь, на проповіданіє... 
благословляємо Ак. ЗР. IV, 37 (І591). 

XVII. Пишете ми о дпдаскалі албо мистрі 
школномь Гол. ГІ. Ж. І, 200 (Л. Кир. 1614).— 
(Ректорь) якь дидаскала такь и спудеєвь вь 
ихь повинностехь на кождьій день постері¬ 
гати и в чотири педелі екзамен Нам. КК. 1, 
39 (1624).—По Школахь всі Дидаскалове яко 
пайпилвій своихь оучневь заправовали Гол. 
П. М. II, 359 (Кор. Н. 1645). 

XVIII. Прошу покорне поклонитися оть 
мене... дидаскалу соборному Киевскому... и 

■всімь паномь зостаючимь вь школі соборкой 
Гр. Барск. IV, 34.—Поємь Іосифь отроча и 
веде єго ко учителю и розсміяся Ісь и рече 
дидаскале правдивая речь єсть, что тебі ре- 
четь оць мой бв. 9оми 43. 

2. Учена людина. 
XVII. Енижникь—дидаскаль Синон. сл.-р. 

34,—Било тежь и вь Россіи пашей дидаска- 
ловь много, а которьіи писма зоставила Копист. 
Пал. 913. 
ДИДИЗНА, рж. Див. Дідизна. 
XV. Какь Продькове єго заживали што 

би и унь отчизиу и дидизьни Своє заживаль 
ЮРГр. № 93 (1459). 

XVII. Отдаль ему Давидь царь всю дидизну 
Рук. Хрон. 100. 
ДИДЙТСТВО, рн. Див. Дідицтво. 
XVII. Отци св. здавна предзрили и преду- 

виділи оторваньеся и отпаденє заходней церкве 
оть правовірнихь визнанья и дидитства Ко¬ 
пист. Пал. 677. 
ДИДИЧНЬІЙ, ДИДЬІЧНЬЇЙ, [прикм. Див. 

Дідичньїй. 
XVIII. Чему подлугь їихь же пактові 

Подгаєцкихь старостовь и пановь дидичвихь 
до добрь не пустили? Літ. Вел. II, 242.—Ди- 
днчянмь бувь паномь Оя. ст. Млр. II, 511 
(1702). 
ДНДИЧЬ, рм. Див. Дідичі. 
XVI. Старшимь презвитеромь, яко влас- 

ннмь дидичомь добрь и именей церковньїхь 
Арх. ЮЗР. І, І, 258 (1590). 
ДИДОНЬКО, рм. Здрібн. від дід, дідусь. 
XVIII. Уважаймо ж дидоньку, жешми межи 

людми Вірші Воскр. II, 3 (1719). 
ДИДРАГТЛА, ДИДРАХМА, рн. (гр. §і§рау|л.со)) 
Монет в дві драхми. 

XVII. Дідрахма: Дві драхмі, рожай мо¬ 
нети, 20 пшдзей маючій Бер. Лекс. 266.— 
Двісті дидрагмь сребра 0 обр. 50.—За Петра 
дідрахма била заплачена Копист. Пал. 527. 

• ДИДЬЗНА, рн. Див. Дідизна. 
XVII. Озмижь Руфь... за жону... абнс вос¬ 

кресіть сімя блимелеха па твоєй дидізні 
Крон. Боб. 71-6. 
ДИЖА, ДИЖКА, рж. Див. Діжа. 
XVII. Посуди деревянной: дижь хлибннхь 

дви, корить чотири Оп. им. Дан. Алост. 263. 
—Меду присноро дижьку одну Гол. П. М. 
II, 235 (Фунд. Чтв. 1642). * 

I. ДИЙ, присл. Див. Дей. *! 
XVII. Тогожь Дня повил ми камараш, же 

дий казал господар лист писати до Лвова 
Льв. Ставр. 90 (1627). 

II. ДИЙ, рм. (гр. Діб;). Зевс. 
XVI. И на иконахь написуемь Іс Хрістось, 

а не Алолока ми Дия Сії. прот. Лют. 51. 
ДИКАВЬТИ, де. Дичавіти. 

\ XVII. їди точите а тело, дикавіють тогдм 
! смисли и мисли бв. Калл. 148.—бв. Вил. 
І гул 
і /о. 

ДИКОВИНА, рж. Дике дерево.‘ 
XVII. бели Богь прирожонихь літораслій 

не нощаділь, пощадить ли диковини Еопист. 
Пал. 807. 
ДИКОВИНКА, рж. 1. Див. Диковина. 
XVII. Горкій то, заправди, овоць вь костелі 

Римскомь ньшішнемь уростили отстушшкове, 
не вь матицу винную, але вь диковинку, вь 
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лісную, горкую нлонку вщепленії ставишся 
Коиист. Пал. 689. 

2. Незвичайна річ. 
XVIII. Посланий енераль маіорь... при от- 

дашо Хмелницкого подарункова, за диковинку 
вдячне тамь принятихь, §ди предложиль Хмел¬ 
ницкого и реляцию... заразь возбудил оною 
короля Вел. Сказ. 122. 
ДИКОСТЬ, рж. Лютість, жорстокість. 
XVI. Свершіе, дикост Зиз. Лекс. 106. 
XVII. Свершіе, або свершство: Дичь, Ди- 

кость, сроґость, окррность Бер. Лекс. 143. 
ДИКТАТОРЬ, йісіаіог). Найвища 

■особа з необмеженою владою, диктатор. 
XVII. Римяне... вибрали диктатора Крон. 

Воб. 148 
ДНПТАТЬ, рм. (йол. йукіаі з лат. сіісіаіа). 

Припис, правила. 
XVII. За новими... ухвалами и диктатами 

яапезскими йдучи Коиист. Пал. 783. 
ДИКТИЛІ08АТИ, де. Дистилювати (?). 
XVIII. Вздку того коріння диктиліованного 

по 6 лотовь вшивати Млр. дом. ліч. 27. 
ДИКТОВАТИ, де. (йол. йуккше з лат. 

йісіаге). Проказувати кому, що той має писати, 
диктувати. • ^ 

XVII. Апель Іоань... Прохорови диктоваль 
■бгаіє пишучому Гал. Кл. Раз. 461. 
ДИКЦШНАРЬ, ДИКЦЬОНЕРЬ, рм. (пол. 

(іукс]'опаг2 з фр. йісііопиаіге). Словник, лекси¬ 
кон. 

XVII. Дикционар на десту, піт его. Дикціо- 
нар кватуор, лінкгварум на пул дестю Арх. 
Ї03Р. І, XII, ІЗ (1619).—Дикционарь латин- 
ский Пам. КК. І, 121 (1627).—-Из дикционара 
лацінского и літописи теразнійших літ слова 
зась иікоторіи з лаціни, котрих заживают 
в мові люде долітичяіе Пер. иссл. и мат. 
108. 

XVIII. За дикціонерь Морелі даль 12 р. 
Дн. Марк. III, 103. 
ДИНЬ, рм. Неускромлений, дикий кінь. 
XVI. Кони з диковь. Хтобь коня або колько 

лхь вьігпаль ■ з диковь, маять кони тьіе при¬ 
вести до замку Арх. ЮЗР. VII, І, 83 (1552). 
ДИКЬІЙ, прикм. 1. Лютий, жорстокий. 
XVI. Свергашй, дикій Зиз. Лекс. 106. 
XVII. Бестіа, албо Дикоє а окрг/тное звір* 

Взр. Лекс. 2—Дмвій, ьй: Дикій, ероґій, ок¬ 
руглий, лютий ІЬ. 34—Животное: Вшел*кїй 
ввирь свойскїй и дикїй іЬ. 43,—Дикій—ди. 
вяй сверіпь, прудкій. Дикеє що —животное 
безсловеснеє Синон. сл.-р. 20. 

2. Не домашній, не свійський (про звірята); 
ч» садовий, не культурний (про рослини). 

XVI. Черпичіє, фикгь диких дерево Зиз. 
Лекс. 110.—Медь дикий 6в. Пер. (рк.Х 26.— 
Князь... побиль...'Вепровь дикихь великихь 
осмь Кул. Мат. І, 52 (1583). 

XVII. Кози дикой кровю коли помажешь 
жили скорчаниє—омягчаєть Рук. №- 362 
к. 264-5. 

XVIII. Виділень кабана дикого Хоз. Гетж. 
ІГ, 188 (1706).—Мед.дивьй, тоть ест дикій, 
самородний и див’ньй, Бгом оурожен’ньй, але- 
не от пчель,' як инне розуміют бнтн мед ди¬ 
ких пчель Пам. укр. м. II, 70 (Рк. Тесл.).— 
Виногради оніє именуютея дикіе, того ради, 
яко мало ихь дозирають и очищають Гр. 
Варск. І, 95.—Зогяалисмо козу дикую и го¬ 
нили близко Дн. Марк. 1,250.—Зь той пекарнії 
дикой живой козель Од. им. Дан. Аност. 13.— 
Ліси чорніє, темніє, цолніє звіру дикого 
іЬ. II, 3. 

3. Не оброблений, не заселений (про місця). 
XVII. Зашедши в дикую ведми пущу Жив. 

Св. 85-6.—Знатяьій товарищь Максимь... по- 
шель... вь дикія поля, славьі себі рнцарской 
ища Ззарн. Источн. І, 567 (1694).—Приіхавши 
знову взаль 4ста люду поихаль вь дикіи поля 
Літ. Льв. 254,—3 Запорожжі през поля ди¬ 
кіе... козака бідного шлеть вь городи Літ. 
Сам. 4. 

XVIII. Потомь вскорі за прешествіемь 
ханскимь Украйни, и за отдаленем ея от неяв 
степи дикіе ку Криму, прибило до Хмелниц¬ 
кого войско козацкоє Вел. Сказ. 92.—На сте¬ 
пу дикому зостріль ієродїякона Онуфрієвс- 
кого Листи Конт. 12. — Миойє били ватаги 
охотніи полководця, которіи, вь стенахь ди¬ 
кихь іздя, печаянно на татарь нападали Кр. 
од. Млр. 36.—Вь дикяхь поляхь упражьняя 
ся звірми ІЬ. (рк.) 159 (1506), 

4. Нецивілізований, дикун. 
XV. И в то верем* лримчашшр нима Полов- 

цина дикого Ип. 379 (1149). 
XVIII. Енераль Кепть яко дикій шотля- 

пець ни язика ни права малороссійского не 
знаючій Зад. Черн. Губ. Ст. Ком. II, 129 
(1751). 

5. Що не налеокить до організації, самоправ¬ 
ний. 

XVI. Глянь, што (другий) броить якжсь 
владика вашь дикий (неслнханий)*Дорогобужь- 
ский вь епарьхии митрополйтовой Ангар. 
861. 

XVII. Тоть дикій єпископь .Меедгій благо- 
словеніє давать не годень Зйнг» Млр. Дух. 
219 (1663). 

6. Нелюдський. 
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XVII. Не любити ближньо єсть знань 
оумислу дикого Домецк. 64. 

— кая жена. ('йол. йгшойопа). Мітична 
істота у віруваннях укр. трпацьких вер¬ 
ховинців. 

XVII. Не могуть взяти г/Ііди, чаровници, 
ватерниці лісньш и метериці и дикіи жени 
и хованці Угр. Заг. 59. 

— коє мясо, хвродливі наросні на рані Саго 
Ішштіапй. 

XVIII. Якь коневи дмкоє мясо вь якай 
рані єсть, ешші к?адка подошовь Укр. Госп. 
Пор. 63.—0 дикомь мясі. Спалить гадину я 
куцервасу и прикладать до рани Млр. дом. 
ліч. 47. 
ДИЛАТИ, де. Див. Ділати 1. 
XVIII. 8кагу, згего йщопка Ніі'аіе Ьеі тепе, 
щ 8ріі, сгу посгиіе, сгу 8кіт ЬезіеОиіе Укр.-Р. 
Арх. 10. 
ДШПОВАНЬЕ, рн. Див. Дилованье. 
XVII. Хату, світелку, шіьбарь, комору и 

дпліоване и баню... продала пну Ісаку Акт. 
Старод. кн. 3. 

I. ДИЛ0, рн. Див. І. Діло. 
XVII. Поснлал для твоєго государева дила 

в Києв Кул. Мат. І, 24 (1604). 
II. ДИЛО, рн. Див. II. Діло. 
XVI. І)і1о гогошапоіе, з коіогоЬо тогеі, 

Ьуй боЬгоіе тоЬІепо Нам. КК. IV, II, 29 
(1545). 
ДИЛОВАНЬЕ, рн. (пол. НуІо\уапіе з нім. 

Біеіе). Паркан зроблений з «дилю». 
XVII. Проз дияованє манастира помененои 

церкви иерелижши, до дверей церковпьіх до- 
бнваючисе, колодку одбияли Арх. ЮЗР, 1, 
VI, 491 (1621).—Варикапі, альбо дилованье. 
около того дьвору огороженоє, побьраль п 
нозвозил ІЬ. III, IV, 493 (1650). 

XVIII. Бау йе шпе гисаопки сгегег <1у1ота: 
піе Укр.-Р. Арх. IX, 16. Див. Дилованье. 
ДИЛЬНЬІЙ, пртм. Див. Діловий. 
XVI. РогосЬн ІіакотгаісгпоЬо іт Катепі а 

НіІпоЬо рогосЬн рнНога Катіепіа Пам. КК. 
IV, II, 29 (1545). 
ДИЛЯ, присл.. Див. Діля. 
XVI. Зрозумили єсми, диля чего якосми 

МОГЛИ служилисмися у ЄГО господар. МИЛОСТІ! 

причиною нашею Гол. П. М. І, 154 (Л. См. 
1598). 

XVIII. Змилуйсд дила нбнаго Бга Ал. 
Типі. 54. 
ДИЛЯЦ1Я ,рж. (пол. Нуіасуа з лат. Нііаііо). 

Відклад, відволока^ відречення. 
XVII. Не заслоняючися... жадними причи¬ 

нами и диляциями правньїми, повинни будемь... 

стати и скутечне усправедливити Арх. ЮЗР. 
І, І, 465 (1605).—Досить чинечи, позваннв 
диляции на мунименьта, зь которьіх би се 
евиктор показаль, вт> прошльїє роки земьскиє. 
за взятєм дедуковали ІЬ. 1, VI, 560 (1625). 
ДИМАРСКЬІЙ, прикм. Що його вживають 

«димарі». : 
XVII. Полециль ему... між димарскиє Ра- 

куш. 55. 
ДИМАРЬ, рм. Робітник, що топить з руди 

залізо. 
XVIII. При той же рудні слободка, вь цей 

мастеровнхь людей: кузнецовь. четьіре двори, 
димаровь два рорьі, курачевь четьіре двори 
Оп. им. Дан. Аиост. 74. 
ДИМЕНИЦЯ, рж. Рід опуху: карбункул. 
XVIII. Когда покажетея карбункул, тр єст 

димениця, зараз треба кррв з руки пустит 
и около тоєй димениці посікти тіло пущад- 
лом Дн. Марк. IV, 254. 
ДИМЕРКА, рж. Будівля, де топлять 

руду. 
XVII. На одной плотине рудню а на другой 

димерку на річне Ворзне поставиль Ген. сл.. 
Черн. п. 227 (1681). 
ДИМНОВАТЬІЙ, прикм. І млистий., туман¬ 

ний. 
XVIII. Ночь світла, тиха и димновата по¬ 

части Дн. Марк. III, 367. 
ДИМЧАЇЬЇЙ, прикм. На колір як дим. 
XVIII. Пшця на полуобері димчатом 

Кіі. ризн. 42-6. 
ДИМ"Ь, рм. 1. Див. Дьімь 1. 
XVII. Боздух сплюгавлен єсть сварами и 

клятвами,... димом нечистимь жертвь бісо- 
вскихь Рук. № 202, к. 231. 

XVIII. Тоть димь пускать в нось весма 
полезно Млр. дом. ліч. 43.—От наступую- 
чбго... войска козацкого показалися бьшт 
Полякомь дими и црахи земний, конскими 
копитами от земли вьзрушеніши Вел. Сказ. 
38,—Еуропу... били запалили и димами воєн¬ 
ними затмили ІЬ. 253.—Обачивши на своє око 
повстаючіє оть Константинова дими и огненіє- 
великіє зарави, не пойшоль туда Літ. Вел. IV, 
18 (Пов. 1728). 

2. Див. Дьімь 3. 
XVIII. Которий сторожь стоить в полі., 

тому даєтея из диму по шостаку Мат. Полт 
Полк. II, 52 (1722). 
ДИНАРЬ, рм. (пол. Оспаг з лат. сіепагіїїа). 

Давня дрібна монета. 
XVII. Динар’, зри Драхма Бер. Лекс. 266,— 

Драхмь важить пол пята гроша, якожь, 
динар Літ. Рук. 15-6. 
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ДИНИСЬ , рм. Блудяча, туляч (?). 
XVIII. Тонко біда мігі: ні чоловіка у мо- 

настиру доброго не имію, все диниси, да и 
великіє, и мандроси; вітерь а вітерь Листи 
Конт. 24. 
ДИННЬІЙ, прикм. від <<дтхі>. 
XVII. Сіма динное... тожчено дробно... 

нечистоту згонит Рук. № 362 к. 257-6. 
XVIII. Сіма динное варить в воді Млр. 

дом. ліч. 29. 
ДИНЯ, рж. Див. Дьіня. 
XVII. Дини варени в воді, и тою водою 

лице йниваємь, тогда біло бВдет Рук. №362 
к. 257-6. 

XVIII. 0 диняхь: Сіма динное варить в воді 
Млр. дом. ліч. 29.—Якь дині всюди са валяють 
Вірші нищ. 4, 33.—Динь же и кауновь и ри-, 
жовь сіяннихь веліє изобиліе Гр. Варск. 
II, 43. 
ДИПЛ(І)ОМА, рж. ДИПЛ(І)0МЬ, рм. 

(гр. 8ітїХ(й[іа, лат. біріоша). Грамот. 
XVII. Листь, назваїшйдиплома... моейвлас¬ 

ної! персоні служачий на митрополію Києвь- 
скую, Галицкую и всея Росіи привилей Гол. 
П. М. II, 22 (П. Мог. 1633).—Привилей... вед- 
лугь дипліомьі поданой... набьілемь Діар. 
Фил. 72. 

XVIII. Річь Посполита... оразь между ко- 
ронніє статути и права, вмісто застави руки 
кролевской дипліома, з оними инферовала 
Вол. Сказ. 251.—Оддаль Єго Милости дип- 
ліомь для написаїїья грамотн протекцьіалной 
Діар. Хан. 59. 
диптихь, рм. (гр. Ьікгоіоо). Граматка, 

поминальник. 
5» XVII. Папежовь Римскихь... зь книгь По- 
миналньїхь—диптиховь вимазали Копист. Пал. 
664. 
ДИРА, рж. Отвір у чому; відтулина. 
XVI. 8іепа ншошшаіа тоггуеотіа віз, 

коіотоі біті сгоіотк шойєіі ртоіівіу Пам. КК. 
IV, II, 96 (1545).—Чомт/жь ся ейжиль дирею, 
а не дверми... лш’ти? Ист. о разб. Флор. соб. 
468.—И не жаловаль бьшь и оетатка убогоє 
маетности, хотямь вь ней вже не малую диру 
детькамь своимь учиниль, двоє именье продавь- 
лш Антир. 603,—Яко бьіль на пастирство ди- 
рею влезь, такь же вь дири вь дорозе зле 
животь скончаль Кул. Мат. І, 76 (1600). 

XVII. Дирою влізли, а не дверми' Вопр. 
100,—Тогда вь городь на учинившуюся подко- 
лами прорву не бросилися бить на дирахь 
тотьчась турковь и землею вь мешкахь затг 
кати по-прежнему дири, но всі утекать начал и 
Літ. Сам. 284.—Разь до комори в которой 

его оць бьгль замкнуль, дирою одною гледіль 
Жит. Св. 1678 р. 403. 

XVIII. Єсть окно или дира велика поереді 
глави хоама Гр. Варск. І, 133. 
ДИРАВИТИ, де. Діру в чому робити. 
XVII. Диравиль еси себі уши часто а при¬ 

прав лялтз еси заушниці з перель Діад, о см. 
272. У 
ДИРАВЬІЙ, прикм. Що мав в собі діру або 

діри. 
XVI. Зеїютавіе па Іуіо гесгу теїту гіо 

у бігало у пебоЬге пакгуіо Арх. ЮЗР. VII, І, 
143 (1552).—Верхь побитье диряво іЬ. VII, 
II, 24 (1552). 

XVIII. Подушка... аксамитная зеленая ди- 
равая Літ. Вел. IV, 117 (Реестрь Пал.).—^ 
Казань мідяній великій силітряній диравій 
ІЬ. 118. 
ДИРЕКТОРЬ, ДИРЕКТЬ, рм. (пол. бугек- 

іог з лат. біті§о, бітесіиз). Керівник. 
XVIII. Дирскторь войни Хотінской, Сві- 

тлійшій Принци Владиславь синь Королев- 
скій Літ. Вел. І, іірил. 37.—Комисия и тогди 
не утечеть, когда войни престанеть пора, ко- 
торои хощу міти самого короля директомь 
Вел. Сказ. 69. 
ДИРЕКЦІЯ, рж. (пол. бугекф з лат. бі- 

гесііо). Провід, керівництво. 
XVIII. Памятаєм ми, панове козаци,..-» под 

дирекцією нашею... службу вашу Вел. Сказ. 
14,—За зле на мя міти ізволишь, жемь бу¬ 
дучи под дирекьціею и завідованємь твоей 
ведможиости, смілем без консессу и позволеня 
его зь дому ... отєхати іЬ. 20.—Князь, зь про¬ 
чини войсками Московскими и Козацкими, 
подь дирекцією Васютиною, полковника Ні- 
жинского бившими, уступиль оть Дніпра до 
Лубень Літ. Вел. II, 28. 
ДИРИГОВАТИ, ДИРИГОВАТИ, де. (пол. 

бугу§о\тас з лат. бігі§еге). Керувати, про¬ 
водити. 

XVII. Поводове иначей позовь свой дири¬ 
гують, а иначей се вь реестрь вписали Гол. 
П. М. І, 389 (Кіев. Вьш. 1629).—Окрут... 
нехай сама... Тройца рачить... дириґоуючи 
допровадити Розн. Каз. 54-6. 
ДИРИЦА, ДИРКА, ДИРЯ, рж. Див. Дира. 
XVII. Видячии през дмрки, суть шчи, ко- 

терьіє сут темцьш в старих Кн. Рож. 101.— 
Вь голові дирокь три Діар. Фил. 154.—Зброй¬ 
ному наменшая диря в зброй вадит, бо нею 
проникнути желізо неприятедскоє может Жит. 
Св. 308. 

XVIII. Вложит в гарнець, в яком-би били 
на споді дирки Дн. Марк. IV, 253.—Дві ди- 
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риці мали суть оть прободенія гвоздного вь 
время распятія Христова Гр. Барск. II, 242. 
ДИСЕЙШЙЙ, прикм. Див. Дзісяйший. 
XVI. Не просили о жалобу, ани о помочь, 

яко дисеишіи казнодіи подь спеку и оборону 
велможамь далися Сп. прот. Лют. 168. 
ДИСЕНТЕРІЯ, рж. (гр. йоаєтсерїа, лат. 

Іузепіеііа). Хорість: кривавиця, червіика. 
XVII. бдпи невгаста терпша болезнь от Ди- 

сентерьш Гал. Н. н. 21. 
XVIII. Дисеитерія павр жтру людмм Укр. 

Госп.Пор. 78. 
ДИСКОММОДОВАТИ (кого), де. (пол. сіуз- 

кошоскшас за лат. іпсотшосіахе). Учинити 
кому труднощі, прикрість. 

XVIII. Катарь мене дискоммодоваль Дн. 
Марк. III, 397. 
ДИШОРДІЯ, рж. (лат. йізсогйіа). Незгода. 
XVII. Тую дискордію форитують Еопист. 

Пал. 1114.—Унея тая, або рачей дискордід, 
шаленство и незгода ІЬ. 1129. 
ДИСКРЕТНЕ, присл. (пол. йузктеїпіе ВІД 

дат. йізсгеіив, фр. йізсхеї). Обережно, оглядно, 
скромно. 

XVIII. Не напоминай ніґди нікого з гні- 
вомь албо зо злости, але з поміркованими, 
скромне и дискретне Політ. 54. 
ДИСКРЕЦІЯ, рж. (пол. бузкіеф з лат. 

йізсіейо). Обережність у мові, шанування чу¬ 
жих таємниць. 

XVII. Бьшь заможний и знаїочійся на дис- 
креціи Стат. Полоцк. Бр. 18. 
ДИСКУРОВАТИ,дс. (пол. йузкихотгас з лат. 

Йійсиххеге). Розмовляти, провадити <ідискурсг». 
XVII. бму то зь вами дискурбвати єдна 

била утіха Рад. (Марк.) 11. 
ДИСКУРСЬ, рм. (пол. йузкш від лат. 

сіізсиїш). Розмова. 
XVII. Црквь...вьідворньїмидискурсами сене 

бадает Карп. Каз. Дч.—Нам не діш/реовь 
теперь година, зле рачей жалости и ерьдечного 
поболкнд Тит. 112 (Еопист. 1625).—Невда- 
вшося в Жидовскіє прінія албо дискг/рсн Тр. 
П. М. 912. 

XVIII. Бьшь сь бго зкь Сіятельствомь дис- 
курсь о сборі грошей Діар. Хан.13.— Первіе 
зь однимь толко паномь на уідиненіи много 
щось разговоровавь, потомь и при присут- 
ствіи... разніи проводиль дискурси ІЬ. 58 — 
Ласкавійшимь и приятнійшимь вь дискурсі 
ноказалься Дн. гетм. канц. 54 (1728). — Вь 
кождомь дискурсі... вистерігай ся розти¬ 
рати мови над потребу Політ. 53. 
ДИСКУСТНЕ, прикм. Провадячи диску¬ 

сію, дискусійно. 

XVIII. Не одважайся лаяти албо напош- 
нати тихь, котрій до тебе не належать, хиба 

І би тя до того примушала христіаяская милость, 
и то учинить дискустне Політ. 54. 

і ДИСПЕНСА, рж. (пол. йузрепза від лат. 
де. йізрепзахе, фр. йізрепзе). Відпуст гріхів, 
звільнення від якого церковного припису, роз- 
грішення (обряд у християн). 

XVIII. Жолнірь забіваючій Неприятеля, 
єжелибьі хотіль бнти Канланомь, повинень 
міти от бпепа Диспенсу Собр. Прип. 111. 
ДИСПЕНСОВАТИ, де. (пол. сіузрепзотас від 

. дат. йізрепзаіе, фр. йізрапзех). Відпускати, 
; гріхи (обряд у християн). 
\ XVIII. бпень от Бигаміи подоб’ственння 
• ДЕСіїенсують, вь Бигаміи зась реалной, и 
| доброволномь забойстві дпспенсовати не 
; можеть Собр. Прип. 68. 

ДИСПОЗИЦІЯ, рж. (пол. йузрогуф з лат. 
(іізрозіііо). 1. Розпорядження. 

, XVII. Леваду... пустилем в диспозицію ві- 
1 чистую... отцу Ігумену Мгарскому Ак. Мг. 
м. 85 (1625).—Тоть монастьірь Ліщинскій. 
знову ся до диспозицій нашой... вернути 

! маеть Ак. ЗР. V, 13 (1633).—Написань сей. 
| тестаменть в дому небожчиковском, при че- 
! стних евщениицех, за відомостю отца прото- 
! попи тут при смертелной диспозицій будучихь. 
! Тест. Адам 170 (1688). 

XVIII. Вь свою диспозицію и завідованьс 
по килкодесятолітнемь небреженіи обняти 
Уеів. Маз. 4 (1708).—По покойномь Коївдрату 
Оденку безь диспозицій писменной... всі 

І добра позосталіе отьмерли Мат. ист. ЮР. 
і 49 (1716). 

2. Положення. 
! XVIII. Диспозиція города Дербені таковая 
єсть Де. Марк. II, 56.—Диспозиція світа 
сего, которій пониже луни обрітаєтея ІЬ. 255. 
ДИСПОНОВАТИ, ДИСПУНОВАТИ, $с. (пол. 

; (Іузропошс від лат. (Изропсхе). 1. Рошряджа- 
і тися, порядкувати. 
і XVII. Волпо им будеть, яко своіми влас- 
! ними ґрунтами владіти, користовати, дат, 
і кому продат и як хотя диспоновати вічними 
часи Ак. Полт. Гор. Ур. II, 56 (1669).—В том 
полю поженений Татарин... яко своим добрим, 
у вічност диспуиуючи, ножитковал Мат. и 

і зам. 164 (1670).—Тен дворь волпо будеть 
і Остапови... ку своєму диспоновати пожитку 
Прот. Полт. С. II, 111-6 (1685).—Волно тедьі 

І ему, Ананасу, тим пляцомь... шафовати и 
і диспоновати Акт. Старод. кн. 77. 
[ XVIII. Имь самимь и потомкамь, по ихь 
і будучими, моць владіти и диспоновати Мат. 
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ест. ЮР. 51 (1716).—Добрами вдадуть по 
волі й благоизобрітению своєму диспоновать 
ошши якь хотя и охранять Арх. Мот. 187 
(1764).—Тем лісом купленим яко своимн влас¬ 
ними маєт зуполне владіти... и яко ку най¬ 
ліпшому своєму пожитку диспоновані Ен. 
Міск. ГІолт. 48 (1794). 

2. Приготовляти до вмерти. 
XVIII. Отець Лісаневичь бувь у пана 

судді и диспоновалн пана суддю на смерть, 
ишовідоваль и коммуніковаль Дн. Марк. 
І, 139. 

3. Призначати. 
XVII. (Дарн) которіи обраньї и млтвою 
рспонованьї на Тіло и Кровь Хву Рук. Црк. 
16. 

ДИСП0ТОВАТИСЯ, де. Див. Диспутоватися, 
XVIII. Хота'іи диспотоватисд з ними Ал. 

Муз. № 417, к. З-б. 
ДИСПУТ А, рж. (пол. йузриіа з іт. сіізриіа, 

фр. йівриіе). Див. Диепутація. 
XVII. Диспута стго Спиридона Крон. Боб. 

275-6. 

ДИСПУТАТОР'Ь, рм. (пол. (Іувриіаіог з 
лат. йізриіаіоі). Хто диспутує, змагається. 

XVII. Били подь тоть чась, гді тьш диспу- 
таторове палезскіи на кумгеравсь безумне ви¬ 
кривали Копист. Пал. 939. 
ІДИСПУТАЦІЙ Н Ьї й, прикм. від «диспута- 
щ». 

XVII. И сами на ноединокь той диспута- 
ційннй, за помочою Божею, для ньінішнего 
заступили бисмо Копист. Пал. 923.—ГІрезь 
мене за общимь всіхь до того Совіту належа¬ 
чім Совітомь безь жадннхн заводовь діспу- 
таційннхи учинено бьіти належало Гол. П. М. 
1,307 (Смотр. 1628). 
ДИСПУТАЦІЯ, рж. (пол. йузриіаф). Усний 
туковий спір$ змагання, диспут; розправа. 

XVI. Вь жадную диспутацню о томь сто¬ 
рона поводовая не вдаеть Арх. ЮЗР. І, VI. 
173 (1597). 

XVII. Стдзаніє: Внзьісканіе, вьшнтованє, 
внбадованесА. Діспутацід, гадка, спиране, 
питане, розважанє, розбиране, гадане Бер. 
Лекс. 159.— Непреконаннй в диспутаціи—без- 
прекословннй Сияон. сл.-р. 49.—Старанє твоє 
бшо о світ’ских якихьнаоукахи... в диспута¬ 
нти на пляцу Лік. на осп. ум. 24,—Нами 
часу сего жаднихь диспутацій не потреба 
Копист. Пал. 923 —Просили єго... абьі ему 
репутацій з’ аріянн дозволили Жит. Св. 523.— 
Оттед уросла диспутаціа межи Іовомь и пріа- 
тели над утрапенеми его Кн. Рож. 91,—Ідо... 
шоль до школн и почали всіхи наукою и 

диспутаціею перевншшати Гал. Н. и. 41 — 
Павели бпекопн Бурґенскій написали диспу- 
тацію Савла з’ Павлом’ Гал. М. Пр. (пр.) 7,— 
Дионисій яко над ин’шіи оучоншій оудал са 
з’ ним в’ диспутацію и розмови Нам. укр. м. 
III, 308 (Перем. Прол.).—Где мудрець, где 
научоннй, где в’ диспутацієй кохаючій са 
тогосвітней? іЬ. IV, 206 (Рк. Ослав.).—Фи- 
лоеофьі... вдавалися ви диспутацню з Ориге- 
ном Крон. Боб. 258. 
ДИСПУТАЧЬ, рм. Див. Диспутатори. 
XVII. Марко Ефесскій митрополити пре-- 

мудрійшій диспутачи Ак. ЗР. IV, 225 (1600—5). 
ДИСПУТОВАТИ, -СЯ, де. (пол. 1у8риІотае; 

від лат. сіізриіаге). Провадити диспути, зма¬ 
гатися. 

XVII. Сі’Азую: спираю, пнтаю, діспутую 
Бер. Лекс. 159.—1СтАзахусА ки други другу 
діспутовалисА з’ собою іЬ,—Диспутовати, то 
ести любопрітися о вірі не ести нами потреба 
Копист. Пал. 909,—3’ мннми невйрннми... ча- 

I стокроть великими безпечснствоми РОЗМОВЛАЛИ 
І и диспутовал Тр. посте. 398.—6го знашлад 
ви ІерслиМів’ цркві СИДАЧОГО межи ОУЧМТЄЛа- 

ми... диспутуючого з’ ними Гал. Кл. Раз. 311.— 
Против жидов писали и з ними диспутовали 
Гал. М. Пр. (пр.) 6.—Стьій Спиридонп... под- 
нялея диспутовати Крон. Боб. 275-6.—Всі... 
дисцутоватися з сваром перестали іЬ. 276.— 
Всі тое слово вдячне похвалили и диспутова- 
лися Рук. Хрон. 275. 

XVIII. З ними диспутоватся и розмовляти: 
буду о вірі бв. Реш. 337 (1710). 
ДИССЕНТЕР1Я, рж. Див. Дисєнтфя. 

| XVII. Хоробою Диссентеріи, то ести, бі- 
і гуики знатні, з’ животом’ кжн мили роз- 
; ВаЗОТИСа Тр. пости. 283-6. 

XVIII. Якими Глінскій... оть диссентеріи 
умре Дн. Марк. III, 231.—Полудили писма 

і ви Ромна о слабости материнской оти диссен- 
і теріи іЬ. 380. 

ДИСТИНКЦІЯ, рж. (пол. Пузіупкс]а від 
і лат. (ІІ8ІІПСІІО). 1. Різниця, відрізнення. 
І XVII. Отколь мають тую дистинкцію, же- 
| апостоли Петри ести ординаріуси, або зверх- 
і ньш пастьірь, а иншіи вси апостолове екстраор-- 
і динаріи, легатове або посланнйкове? Зи ко- 
I торого пятого еуангелія тую дистинкцию взяли? 
І Копист. Пал. 371. 

2. Розділ. 
XVII. Талмут’ ваши в’ порддку первом’, в’ 

Трактаті 1, в дістинкціи 9 фалшмвую науку 
такую, написаную маєть Гал. М. ІІр. 47-6.' 
ДИСУНИЦКЬІЙ, прикм. (з лат. бікч-шціа)^ 

! Неуніятський. , [ 
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XVII. Жаловадь и протестовалсе на пре- 
волебьного его милост отца Петра Могилу, 
метрополиту Еиевского дисуницкого Гол. П. 
М. II, 317 (Пр. Дуб. 1645). 
ДИСУРІЯ, рж. Сечовий провід. 
XVIII. Просдися и нікій искусннй врачь, 

мяогіе и различніе болізии исціляяй, най¬ 
паче же дисурію си. єсть проходь водний Гр. 
Барск. II, 351. 
ДИСЦИПЛИНА, рж. (лат. (Іізеіріітіа). Кара. 
XVII. И дретожь ся такь хижо оба тни 

порочньш герстове удіяли, поки бн ихь бша 
оть патріархи духовная дисциплина и дегра¬ 
дація не зашла Еопист. Пал. 1064. 
ДИСЦИПУЯЬ, рм. (йол. ОузеуриІ з лат. 

сИзсіриІиз). Учень. ^ 
XVII. Павель єпскопь Бурґенскій написаль 

диспутацію Савла з’ Павлом’ и розмову дисцм- 
пула з’ Маїмстромь Гал. М. Пр. (пр.) 7. 
ДИСШКРЕЦ1Я, рж. (нол. йузгкгеф з лат. 

Мізсгсйо). Ушановання, ласт. 
XVIII.*0 дисшкреціи ханьской в день Вое- 

кресенія Господня ку Хмелніцкому явьленьной 
Бел. Сказ. 25. 
ДИТИНА, р. сп. Хлопець або дівчина в сто¬ 

сунку до своїх батьків; людина дитячого 
віку. 

XVII. Дитиною противно старші ся, ста¬ 
вили Бер. Вірші, 87.—Илкошин Еар, сховавши 
в притворі дітииу, дал злот 1 Арх. ЮЗР. І, 
XI, 372 (1630).—Приспособила собі дитину 
з Іваном Бутом, котирую дитину, по дрова 
теліжками поєхавши, тая Маря неднота дитя 
той тиранено смерти предала Ак. Полт. Гор. 
;Ур. II, 107 (1671).—Для чого ти гналея за моєю 
дитиною? Ен. Міск. Полт. 2 (1691).—Защо 
праві ти за моимь дитиною гоииль Прот. 
Полт. С. І, 146-6 (1691).—Тьі зосталес зльш 
дитиною Ерон. Боб. 29-6— бщем дитина а 
вже вдовица Жит. Св. 235-6. 

XVIII. Богдань Хмелницкій досталь фор- 
телно оиьій листь королевский у Барабаша, 
тогда дитині єго восприємникомь бьгешаго Ер. 
оп. Млр. 219.—Плястерь зделать, на груди 
прикладать дитині Млр. дом. ліч. 45. — Вь 
колодязі нашомь дитина плаваєть Суд. Инкв. 
196 (1713).—Тогдн юж бабу до себе призо- 
веть, коли са юж дитина народит Пам. укр. 
м. І, 246 (Рк. Тесл.).—Заколиши дитину Тих. 
№ 11, к. 40.—Дитина разуміетея которая не 
иміеть семь літь Стат. 191-6. 
ДИТИНЕЦЬ, рм. Див. Дітинець. 
XV. Людье же видивше Татари на городі 

устрімишас побігнути до дитиньда Ип. 853 
(1261). 

ДИТИНКА, рж. Здрібн. від «.дитина». 
XVII. Тне річи знову вливаїш в дитинку 

чают бити Пам. ЕЕ. І, 51 (1624).—Прито¬ 
чилася справа о дитинку змершую Ак. Ніж. 
Маг. 12. 

XVIII. Поганове жадной и найменшой ди¬ 
тинці пе фолґовали Укр.-Р. Арх. IX, 50. 
ДИТИННЬІЙ, прикм. Дитячий, 

і XVII. Тне твои аркгумента бн знаку до 
і взросту и цвиченя дитинного не служать Вопр. 

106—Що би вьщал на сукні обуви и розньш 
потреби дитщньїє, тоє оному вертати Арх. 
ЮЗР. І, XI, 391 (1636).—Дитшниє молодие 
літа Ак. Полт. Гор. Ур. 1,106 (1667).—Федо¬ 
ра зась и сама тогожь Федчепка одь смерти 
дитинноє уволнила Ак. Ніж. Маг. 12.—Игрм- 
ска дитинньш Рад. Ог. 1117.—Пачки то сут 
дитщньїє, тепер в’ рукяхь, а завтра в’ болоті 
Рад. Він. 1341— От дитннннхь літь ажь до 
емрти своєї Гал. Гр. Розм. 20,—Погане без 
розумний хотіли голови человічіи ДІТИІШНИ 
офіровати Гал. Боги ног. 22. — Одложйль 
ояь талярей два и золотий до взросту дитиного 
Прот. спр. пот. 25.—Слідь... пойшоль дитин¬ 
ний и чоловічий' до садовинь Акт. Старод. 
кн. 40.—Часомь то бьіваєть вь молоднхь ди- 
тикньїхь літехь Ерон. Боб. (др.) 326.—Плачу 
дитинного не било сльїхати Рук. Хрон. 34. 

XVIII. Сина зась в заставі посилати от- 
яюдь не возможко для того ижь... в ди¬ 
мних зостает літех Бел. Сказ. 69. — На нитки 
до дитинного платя 2 к. Дн. Хан. 78.— 
Дши... приходят от Бга всемогущого ко ожи¬ 
вленні тіла дитинного в матерней утробі Пам. 
укр. м. IV, 35 (Рк.Сок.). 
ДИТИНСТВО, рн. Дитячий вік, дитячі 

: літ. 
\ XVII. Оумі з дитинства вправити єго в 
| цвьченье Тест. Вас. 45—Пнь ншь... в ди¬ 
тинстві негде и кгдеся забавиль тнлько 
в Цркви Бер. Вірші 87,—Животь мой з до- 
тшіства бьшь стислий Рад. Віц.1399.—Христось 
єще з дитинства почаль працовати Домецк. 
101,—Я з дитинства єстем вихована в роско- 
шах 36. 1693 р. к. 80.—Умерла в дитинстві 
моємь Рук. Хрон. 25. 

XVIII. Іоаннь Ерестмтель от дитинства літь 
своихь на. безлюдной зостававь пуїцн Науки 
парох. 124. 
ДИТКИ, р. мн. Див. Дітки. 
XV. Имаєт поити доброволне сь своєю па¬ 

нею сь своїми дитками ЮРГр. № 87 (1454). 
XVIII.Бо вифлеємь посилаєшь малихь до¬ 

лонь посікаєшь ЦАМ № 33, к. 30. 
ДИТЯ, рн. Див. Дитина. 
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' XVI. Дітшце, дита Зиз. Лекс.. 98.—И ми¬ 
слили в’сі в срдци с’воємь рекоучи ш’то то 
за дита боудеть Єз. ІІер. 27. ; 

XVII. Птеяец’: Дит* каждого птаха Бер. 
Декс. 182.— Маленкому дитяти покармь до- 
рослнхь не єсть пожиточень Вопр. 1С6.—Над 
дитдмь будешь мовити Гал. Кл. Раз. 522.— 
Тая Маря неддота дитя ,тоє тиранско смерти 
предала Ак. Полт. Гор. Ур. II, 107 (1671).— 
Тое о енну моєм, яко то дитяти, травень 
міль, же б его до науки отдати Др. Ол. Ч. Б. 
137,—Похоронивь оную Химку сполне и з тим 
дитям Ка. Міск. Полт. ЗО (1693).—Тое дитя не¬ 
хай ідет з братиєю своєю до отца Крон. Боб. ЗО. 

XVIII. Ч:тнренадесдть тбгдщь дитей ма- 
лнхь убивь Иродь ДАМ. № 475, к. 16-6.— 
Іосифь стьій з’ дитамь и маткою удавед до 
Стіту Науки парох. 122— Кладуть... ягня 
пред Дитя Укр.-Р. Арх. X, 437. 

Див. Дітя. 
ДИТЯТКО, рн. Здрібн. від «дитя». 
XVII. Дай ложечку дитятку варивца си¬ 

рого Кул. Мат. І, 79 (1602).—Тебе в маломь 
Дитятку визнаваємо Бер. Вірші, 73.—Ди¬ 
тятко оноє... плачеть Розн. Каз. 8-6.—Виділі. 
Ха в Сакраменті Еухаргстіи яко дитдтко 
малое Гал. Кл. Раз. 107.—Стануль при ней 
сам Господь... в образі дитятка Ліств. 47-6.— 
Дитятко оноє глянувши на игумена засмі¬ 
ялося 36.1693 р. к. 128. 

XVIII. Пастушки з ягняткомь перед тимь 
дитяткомь на коліна упадают Укр. -Р. Арх. 
X, 437,—И любили тое дигат’ко самь дрь Фа- 
раонь и црвна и в'си вел’можн Пам. укр. м. 
І, 247 (Рк. Тссл.). 
ДИТЯЧИЙ, щит. Дитячий. 
XVII. Д готах сорочок дві Прот. Полт. 

С. II, 258-6 (1694). 
XVIII. Вишневая жупанина дитячая Бит. 

млр. обст. 350.—Бабі дитячой данн 50 к. 
Да. Хан. 119. 
ДИФИДЕНЦІЯ, рж. (пол. (ІуІМсп'іа з лат. 

пііа). Підозра, недовірство. 
XVIII. Церковь Божія православная вь 

тамошномь разграничяомь край внішньїхь и 
шіутренннхь дифиденціяхь уставичньши оть 
иновірннхь супостать бьшаеть опримована аг- 
граваціями Літ. Вал. III, 567. 
ДИФФЕРЕНЦІЯ, рж. (вол. йуіегепс] і з дат. 

ЛііТ гпйа). Різниця. 
XVII. Яке А ДйфференЦИА межи млекомь... 

а сьвершенним брашномь Карп. Каз. 6в. 
XVIII. Судіямь над лежить смотріти и ві¬ 

дати дифферекцію ероковь земскихь двократ- 
яихь и однократнихь завитихь С. і Р. 16-6. 

ДИФВОНГЬ, ДИФВОНГЬ, рм. (греческ. 
йісріТ.ууо?). Двозвук, дифтонга. 

XVII. Дгфоонґь: Двогласннй, дві писш 
гласних сьвокуил, сьтавлдют єдино писмо, 
як оу=Й и проч. Бер. Лекс. 267.—Собра 
всіхь писмень со дифвонгами 38 Копист. Пал. 
990. 
ДИХАВЩА, -ЦЯ, рж. Хорість: аетма, 

ядуха. 
XVIII. На дихавицю. Кашель єсть знакомь 

дихавмці Укр. Госп. Пор. 65—На дихавицу 
коневі. Мясо вовчеє змішавши з овсом, да¬ 
вать Мло. дом. ліч. 19. 
ДИХАВИЧНЬІЙ, прикм. Що стосується до 

дихавиці, хорт на дихавицю. 
XVII. (Кінь) не дихавичннй, на всі члонки 

здоровий Ак. Ніж. Маг. 10,—За кони шлю- 
бовали: же не крадеиие, не дихавичние и не 
иосатиє Прот. спр. пот. 28—За коТорого 
(коня) при продажи шлюбоваль, же некраде- 
ний, не носатий и не дихавичннй Акт. Ста- 
род. кн. 71. 

XVIII. Жзна зь медіяни кровь пускала для 
дихавичлой своєй болезни Дн. Марк. III, 
148.—Для лікарства коням найпаче кашля- 
ющимь и дихавичлнмь Арх. Вид. м.; Інстр. 
(1767).—'Тую юху дихавичлнмь конямь давай 
пити Укр. Госп. Пір. 65. 
ДИХАНЬЕ, рн. Див. Дьіханье. 
XVII. Дахаиіє—духь, диханіе Синон. сл.-р. 

20. 

ДИХАТИ, де. Див. Д ихати.' 
XVIII. Главу и кости ломить, коло сердда 

нудно в обоах боках колет, и дихати трудно 
Зо. № 1748. к. 8-6. 
ДИЧАТИ, де. Лютувати. 
XVI. Сверін’ствую, исверіпію, дмчаю Зйз. 

Лекс. 106. 
XVII. Разсверіпіваю: Дичаьо. бест’вюсд, 

роздмчую, бествлю Бер. Лекс. 135.—Дичаю— 
свіріпію, разсверіпіваю Синон. сл.-р. 20. 
ДИЧИНА, рж. Дике звіря, дикий птах. 
XVIII. Зь Смілого стрелпі дичину привез¬ 

ли Дн. Марк. І, 118.—Дичину ти вьшустиль 
Сковор. 69. 
ДИЧКА, рж. Дике, нещеплене дерево. 
XVIII. Порожніє міста дичками засаженни, 

а на другяхь дичкахь прищепліовано Дн. 
Марк. І, 130. 
ДИЧЬ, рм. Лють, лютіть, жорстокість. 
XVI. Сверіп’ство, дичь Зиз. Лекс. 106. 
XVII. Сзерйдіє, або свершство: Дичь, Дм- 

кость, сроґость, окрутвость Бзр. Лекс. 143.— 
Дичь—свірідіпіе или сверіпство Сююн. сд,- 
р. 20.,, 

Історичний словник—II- 
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ДИЧЬСТВО, рн. Див. Дідицтво. 
XIV. бго дідичьство собі оуздти ие оусхо- 

четь ли король самь заплатити дасть тому 
то дичьство кто єго потджеть ЮРГр. № В 
(1352). 
ДИШЕЛЬ, рм. (пол. йузгеї з піл. ВеісЬзеІ). 

Дрюк, що до нього. припрягають коні у дво¬ 
кінному повозі. 

XVIII. За прироблене дишля до коляски 
15 копіекь Дн. Хан. 121.—Посилаю дерева 
на дишлі Арх. Вид. м; екон. спр. (1759). 
ДИШКАИЦВСТА, рм. (пол. йузгкапсізіа 

від сер.-лат. сйзсапіиз). Хто епівае дискан¬ 
та. 

XVIII. Дншканціста и баст>... пили днесь 
квась Вірші воскр. 226.—Взліль обискатя 
хлопцовь двохь дишканцість Кн. Нос. 10. 
ДИШКРЕТНЬІИ, прикм. (пол. гіувгКгеїпу 

з лат. сіізсгеіш, фр. (Ііаегеі). Чемний, делікат¬ 
ний. 

XVIII. Они, яко люде дишкретнин, уміти¬ 
муть тое вашой ханской милости часу своего 
отвдячити Вел. Сказ. 44. 
ДИШКРЕЦІЯ, рж. (пол. сіузгкгеф з лат. 

бізсхеїіо). Пошана, ушанування, міст. 
XVIII. Хаиь зь такою явился дишкьредієш 

ку Хмелпидкому, же зараз зь дому своего 
на йватеру єго нриказаль одослати три куффи 
вина Вел. Сказ. 27.—Чаплинского без жаднои 
дшпкреции похвативши.’.. вьсадили на коня іЬ. 
36.—А особливе зь дишкреціи нашей войсковой 
чрезь сей листь нашь проснмь, абись на 
нась войско Ііизовое бнль ласкавь Літ. Взл. 
III, 58.—В сі тіе отдались до дишкреціе и 
вь рукахь нашего войска обрітаются Дн. 
Марк. III, 377. 
ДИШКУРОВАТИ, де: (пол. сіузгкиїшас з 

лат. (Іізсипеге). Див. Диснуровати. 
XVII. Петрь в’ першомь свошь Посланій 

такь о повазі Архієреуекой дишкуруєть Тит. 
369 (П. Мог. 1646).—Вольшей не дишкурую 
Діар. Фил. 118.—Стнй Хризостом такь о том 
пункті дишкуруєть Тр. П. М. 915.—Яко Фі¬ 
лософи дишкуруєть о речах створених, а яко 
веоліогь дишкуруєть о речах нестворольїхь 
Гал. Кл. Раз. І, 2-6.—Пишет Плютархь, ижь 
на бан’кеті седмь мдрцевь давннх дипік^ро- 
вали Рук. № 362, к. 117-6. 

XVIII. Доволно дишкуруючи о зборахь... 
пробавили вь посидіню годинь зо три Дн. 
Гетм. Канц. 8 (1722). 
ДИШКУРСЬ, рм. (цол. бузгкнгз). Див. Ди¬ 

скурсі». 
XVII. (Цикавость людская) охочая до диш- 

курсов Дм. Рост. 1.2 (1693;. 

ДИШЛЕВЬІЙ, ДИШЛЮВЬІЙ, ■прикм. від 
дишель, що має при собі дишель. 

XVIII. Карета... дишліовая Он. ст. Млр. 
202 (1722).—Тарадайка дкшлева Арх. Вид. м„; 
екон. снр. 67 (1754). 
ДИЯБ... ДИЯВ... Див. Діяб... діяв... 
ДИЯДИМА, рж. Див. Діадема. 
XVI. Диядима—шата кродевска Лекс. З,— 

Даруємь... яже на главе дйядиму Антир. 551. 
ДИЯК... ДИЯЛ... ДНЯМ... ДИЯР... Див. 

Діяк... Діял... і т. д. 
ДИЯТИ, де. Див. Деяти. 
XVIII. Бжиа мати... чуди диеть ІІАМ 
№ 475, к. 22-6. 
ДИЯТИСЯ, де. Див. Діятися. 
XVI. А то дей далося в неделю Арх. ЮЗР.. 

VIII, III, 383 (1583). 
XVII. Распрошу... его про висти, што ся 

диет у землі королевскоі Кул. Мат. І, 24 
(1604). —8гс20 зіабцеі я пашу Кгсп. Ієгі. І. 
116 (1648). 
ДИ0ЄЕРЕНЦІЯ, рж. (пол. (Іуіетепсіа з лат. 

І ііШегепйа). Спір про границі. 
XVII. Подал пер облятам акьтьі... сеймом 

прошлш на успокоеие диоьеереньций грапичь- 
инхь ординованихь ствержоние Пал. Изб. 
І, 19 (1639). 
ДІАБЕЛЬ, рм. (пол. <фМ з лат. біаіо- 

1и8). Див. Діавопь. 
XVIII. Можешь заразь утекать до Вави- 

лона, албо рачей до пекла, до отца твоєго діаб- 
ла Літ. Вел. І, (пр). 4. 
ДІАВОЛСКЬЇЙ, прикм. Дияволові належний. 
XVII. В другую сітку дїаволекую... упавь 

Єв. Реш. 4-6.—Всіхь вьізяавцовь Імени Гда 
ншего Іс Ха до офірь діаволеких примушал 
Жит. Св. 535-6. 
ДІАВОЛЬ, рм. (гр. оія^оХос). Злий дух, 

біс, чорт, диявол (в християнській демонології). 
XVII. Діаволь: оболгатель, звадца, разврат- 

ник, непрйзнь, потварца, блюзнюрь, чорт 
Бер. Лекс. 266.—Діаволь на Словенскій язьїкь 
борбу тую маєть Ак. ЮЗР. II, 210 (И. Виш).— 
Учници бовім’, нім’ почали Діавола внга- 
нати, невюрили, же могут’ то оучшмти Єв. 
Калл. 453.—Мили люде за богоьь, діаво- 
довь, которни в’ болванах мешкали Гал. 
Кл. Раз. 92. 

XVIII. Человгекь біснующьтсА и на тйлі 
от діавола тажко мучимнй Науки парох. 93. 
ДІАДЕМА, ДІАДИМА, рж. (гр. ііаіцрл). 

Пов'язка, що її давні царі носили ж голові., 
діядема. 

XVII. Діадима: Обвдзка на головга Кролев- 
ской, Вівец, коруна, тоєж’ митра, мето: спід- 
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ще царско Бер. Лекс. 266—Цесарская здо- 
бить діадема 6в. Вил. 22-6—Креть стий ест’ 
то шшетрум црстьІА, єст то Діадмма кра¬ 
соти Рад. Ог. 473. - ,4 
ДІАКОНСТВО, рн. Гідність диякона. дия- 
шнстео. 

XVIII. Треба... аби міль... до Діакоп’ства 
літи 22 Собр. Гірш. 54. 
ДІАКОНЬ,р.н. (гр. Зогтас). Духовна особа, 

нижча від священика диякон. 
XVII. Дійконь: Слуга Бер. Лекс. 266.—Свя¬ 

щенники віжинскіе с протопопою свонмьМакеи- 
>юмь и ігуменомь и діаконами двома Літ.Сам.42. 
ДІАЛЕКТИКА, рж. (гр. Ьіакг/ліщ). Умі- ; 

.іість розправляти філософічно. 
XVII. Логіка: Діалектіка, Розмова бесідо- 

ванье Бер. Лекс. 292.—Безь доганскихь хит- 
ростей и руководствь, се же єсть, кграма- 
тикь, риторики, діалектикь Ак. ІОЗР. II, 210 
(И. Виш.).—Ись Хс и.Апостолове не научали 
диалектики и крассмовстга Крон. Боб. 276. 
ДІАЛЕКТИЦКЬІЙ, прикм. від «діалектика». ■ 
XVII. Терндть, же са оудади болше за свин¬ 

кою Діадектмцкою гтадомостю и оумієтпостю 
«і обр. 202. 
ДІАЛЕКТЬ, рм. (гр. ЗіаХехто;). Язик, мова. 
АVII. ПрирожОпЬій свой Славенскій Діалекти 

або азмкь любтнь її вислаі*/ешь, и салу его 
розуміючи, радь, Книги того Діалекту читаєшь 
Тит. 74 (Копист. 1623).—Первій язмкомь 
Иодским, а тецерь Діалектомь Рускимь зь 
Друку внданое Гол. П. М. II, 358 (Кор. Н. 
1645).—Наука християнская... зложоная... бар¬ 
во простою мовою и діалектом 6в. Реш. 1.— 
Літавець, якь латийским діалектом нази¬ 
ваєте Інкубусь Щумл. Зерц. 38. 

XVIII. Укази зь С. П. Вурха, на русекомь 
я нольскомь діалектахь напечатаньіє, доста¬ 
лись туть Дн. Марк. III, 351. 
ДІАЛОГА, рж. ДІАЛОГЬ, ДІАЛОГЬ, рм. 

(гр. Зіа^о;). Розмова; твір у формі роз¬ 
мови двох осіб. 

XVII. Діалогь: Бесгадовник’ Бер. Лекс. 266.— 
Аеанасій стьій в’ Діалогу против Македоніану, 
рекли Кя. о Вірі, 92.—Діалогь єго зь Турчи- 
номь о св. Духу Копист. Пал. 950.—Ориген... 
великих блудовь допусти ся... в’ диало§у з 
Кандидом Крон. Боб. 258-6. 

XVIII. Діалога, іл разговор пастнрей Разг. 
паст. 1. 
ДІАМЕНТИКЬ, рм. Здрібн. від «діаментг». 
XVII. Перстенковь золотихь три: один бол¬ 

ілий з шмелцемь и чтнрма діамевтиками, дру¬ 
гий менший з туркусомь, третий з діаменти- 
комь бідшь ческимь Пам. КК. І. 119 (1627). 

ДІАМЕНТОВЬІЙ, пртм. 1. До діяманту 
шлежнищ діямантами оздоблений. 

XVII. Послала ді» цесаря... столік диамен- 
товьі Кул. Мат. І, 164 (1624).—(Бог) сердце 
назвали каменемь дїаментавьш Гал. М. Пр. 
(пр.) 3. 

XVIII. Панагія... з коронкою Діаментовою 
РКПЛ. 7. 

2. Міцний, твердий, як діамант. 
XVII. У'нась... німашь упору, єдно ста- 

тешюсть діаментовая Копиет. Пал. 319. 
ДІАМЕНТЬ, рм. (под. йіатепі з сер. лат. 

йіатепіиш). Кристалічний вугйь, найтвер¬ 
діший з усіх мінералів, належить .до найкош- 
товнішого шляхетного каміння діямант. 

XVII. Адамаать: Діаменть, або твердий, не- 
ужитьій, Алмаз, москов.: дорогій камень Бер. 
Лекс. 224—Корона... якь діаменти, каме¬ 
нями била сажеяа Бер. Вірші, 85.—Все теди 
то напамАТи своей яко на твердомь Діаменть 
вмрисовавпш, Снєитєла нашего укрижованого 
проешь Тит. 280 (ТІ. Мог. 1632).—Дві скрині 
казал зверху украсити еребром и золотом и 
диаментами 35. 1693 р. к. 60. 

XVIII. Ніби діаментьі зь полчаса надали 
Діар. Хан. 23.—Посреди креста камень бла- 
катньїй шафірь, вь низу шафіра діаменть 
малий Ка. ризн. 1. 
Д1АРГЕЯ, рж. (гр. діоір’ ро’а, лат. <іш- 

гіюеа). Розвйьнення шлунку, бігунка. 
XVIII. Для лічевія єя, вь болізни «я 

приключившойся єй по рожденію, кашлю же- 
стокомь болю вь правомь боку, діаргеи Дн. 
Марк. III, 172. 
ДІАРІУШ'Ь, рм. (йол. ПІЛГІШ2 з лат. біатінш). 

Щоденник. 
XVIII. От діаріуша Самоила Зорки... цо- 

лучилем досконалшоє о томь запустіти 
украинскомь віденіє Вел. Сказ. З,—Діарі- 
ушь или журнали, то єсть повседневная 
записка Діар. Хан. 9. — Нічого погребного 
до уписаня вь діаріунгьие случилось Журн. 
Дан. Аност. 76. 
ДІДРАХМА, рж. Див. Дидрагма, 
XVII. Статир зась,, сикль и еребреникь, 

одно єст, дві дїдрахмі то єст, и 10 грошей 
Літ. Рук. 15-6. . 
ДІБВЬ, прикм. від «дай». Зевсів. 
XVI. Не Дієвь образь, но Предтечевь Посл. 

ст. Арт. 1250. 
XVII. Кто сліпому снови , Евхармл жер- 

ца-Диєва очи нриверпрь Гал. Кд. Раз. 
458. 
ДІБЦЕЗ(И)АЛЬНЬІЙ, пртм. (пол. (1]есе- 
фїпу). Епархімьтй. А 
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XVII. Абисте... на соборь дієцззиалньй при¬ 
бити не омешкали Гол. П. М. II, 25 (П. Мог. 
1633). 

XVIII. Идоци мающіи Цркви Пгрохіалнни, 
повинна бнвати на Соборахь Дієцззалянхь 
Собр. Прш. 71. 
ДІЄЦЕЗІЯ, рж. (пол. фсегіазгр. о'/лущи' 

Єпископська єпархія. 
XVII. Кзжднй вь своєї дієцезіи єсть наи- 

вишшій Копист. Пал. 520. —Прикладь.тшю- 
графский... водно вь дієцезіи єго пастирской 
шиости збивати, продавати Чзрн. Тин. 574 
(1679).—Отдравуючи домістньїи собори вь діє¬ 
цезіи нашой... о пьянство уноминали єсьмо 
священниковь Ак. ЗР. V, 202 (1687). 

XVIII. За отцемь Тризною номінатомь еші- 
скопіи Бізлоруской, згодне всего Православія 
на тую Бізлорускую діецезію обраняимь, про¬ 
сили Літ. Взд. II, 488.—Того року оу свою 
дієцззію пріяв владика Аядрей Бачинскіи 
Сніть Літ. Гукл. 78.—Ієрей зась хотячій от 
єдньїя Диєцезьш вь инную Дяєцезьпо перейти, 
іювинень взяти... Грамоту свідітедную Собр. 
ІІрип. 56. 
ДІЄЦЕЗІЯНИНЬ, рм. (под. фесегіапіп). 
Мешканець певної діецезіг, єпархії. 

XVII. Диєцезмяяом ншимь... ласка, покій 
и милосердне от Бга Пам. ІШ. І, 22 
(1670). 
ДІЄЦЕСІЯ, рж. Див. Діецезія 
XVIII. Кдир дієцесіи Мупкачовекой Літ. 

Гукл. 80. 
ДІЛЕММА, рн. (гр. бі/.гріца). Софізм, 

що дає на вивір між двома суперечними 
судами. 

XVII. Задаль Хс єдпого часу Жндомь Ді- 
демма такоб Гал. Кл. Раз. 386. 
ДІОГОТЬ, рм. Див. Деготь. 
XVIII. Требуєть... для роблена діогтю и 

смоли лісу Журц. Дан. Апост. 82. — Діогтю 
чистого відерь десять Арх. Вид. м.; Умова 
з Кояоплею (1758).—Караски живги умочивши 
вь правдивий діоготь, давати кождой това¬ 
рні Укр. Госп. Пор. 70. 
ДЮГПОВЬІЙ, ДІОГТЯНЬІЙ, пртм. Див. 

Дегтевлй. 
XVIII. ОтбЬранє зь діогтярень, вь пущи 

Пзрелюбовской будучихь, діогтяной ПОВИН¬ 

НОСТЕ Унів. Дан. Апост. 63. 
Діогтіовое. Див. Дегтевое. 
XVIII. Діогтіовое и иніє приходи місту на¬ 

лежачеє при тихь всіхь пожяткахь цале за- 
ховуєть Арх. Мот. 203 (1770). 
ДІОГТЯРНЯ, рж. Див. Дегтярня. 
XVIII. Отбіранє зь діогтярень, вь пущй 

Пзрелюбовской будучихь, діогтяной ПОВИН¬ 

НОСТЕ У А з. Ди. Апст. 63. 
ДІ0ЦЕЗІЯ, ДІОЦ/ІЗІЯ, рж. Див. Діецезія. 

^ XVI. Прзложеяьіє их, -хто в чиєй диоц.ізьш 
будеть нам господару бзз омешшья давати 
знати мають Арх. ЮЗР. І, VI, 190 (1597). 

XVII. КяоДл зь ДЬцззіи Сзятлтельства 
твоєго овде знаходилися исамовидцамн... бити, 
дали южь о томь справу Ал. А.і. 303.—Одь 
старшихь отцзвь (до мене ведлугь діоцюіи и 
містці сеймового вь справи той судити нена- 
лежннхь) бьшемь сужоний Діар. Фнд. 94.— 
С.шскопи вь своихь діоцззі.яхь справовад- 
Рук. Хрон. 295. 

“ДІСКОСЬ, рм. (гр. Зізло;). Церковне начиння, 
де кладуть вийняті з проскури часточки. 

XVII. Діскос: Талірь, широка а мм;а Б зр. 
Лекс. 34.—Ді жось або лавмда. Блодцз, жзр- 
тозник малий ІЬ. 267. 
ДІЯБЛЬ, рм. (нол. фЮІ з лат. (ПтЬоІиз). 

Див. Д і аваль. 
XVIII. Слухайте, днбли, Хс мої тут ве- 

веділь сидЬтн Пам. укр. м. І, 293 (Рк. Тзсл.). 
ДІЯВОЛИНЬ. пртм. Що походить від дия¬ 

вола. 
XVII. Мзр'зкий балвохвалца... сшь діязо- 

лияь Ж іт. Сз. 148-6. 
ДІЯЗОЛСКЬІЙ, пртм. Див. Діаволскьм. 
XVII. Корен... всімь злостям я лрзнротяо- 

стям діяволским пьіха бо. Реш. 4-6. 
ДІЯВОЛЬ, рм. Див. Діавшгь. 
XVI. Ді чвол, оболгател’, ззадца Знз. Лзкс.98. 
XVII. Чаровникм за бога мають діашовь 

Гал. Гр. Розм. 12-5. 
XVIII. Рек Бгь ко ді кволу: А ти Сотзно 

откол ходить? ТІ їм. укр. м. І, 261 (Рк. Т>сл.). 
ДІЯДОНЗКЬІЙ, прикм. Що належить дияко¬ 

нові. 
XVI. Можзть мети местцз єпискоаьекоє, 

єрейскоє, диякояскоє и подьдлякояьзкоє Аитяр. 
743. 
ДІЯКОНЬ, рм. Див. Діакоиь. 
XVI. Па некоторихь местьцахь иєреєзе, 

дияконове и поддиякояове єщз діти родять 
Аятир. 743. 

XVII. Єфрем’ діаконь Едескій Гал. Кя. 
Раз. 486. 

XVIII. бдияь тамо оть діяконовь младь 
поміташз церковь Гр. Барск. І, 231. 
ДІЯНЬ, рм. (гр. Ьіігоуес). Духовна особа, 

нижча від диякона. 
XVI. Пришлите до нась чотири діяки Ак. 

ЮЗР. І, 142 (1558).—0 здорь Гавриловичі, 
диякь церкви Рождества Христова Ист. о 
разб. Флор. соб. 475. 
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XVIII. З,-брав до себе поповь поташне і 
оучоьнх ділкові жьідовских и фЬліозофовь 
мудрих Всім. укр. м. II. 138 (Рк. Тесл.). 
ДІЯЛЕКТИКА, рж. Див. Діалектика. * 
XVI. Але подобло рьіхлей (где) в корчме 

за горилкою научилесь ся тоє диялсктнки! Отп. 
И. П. кд. Остр. 1117. 
ДІЯЛЕКГЬ, рм. Див. Діалекть. 
XVIII. К,.фисму третую нереьедлемь зь ін- 

нихь діялектовь, противу єврейского, на сла- 
венсьій Да. Марк. І, 158.—Чтуть двомя дія- 
лекти, Греческимь и Арапскимь Гр. Барск. 
II, 46. 
ДІЯМЕНТИКЬ, рм. Здрібн. від «діяментьі>. 
XVIII. Перстень шафіровий зь діямеьти- 

камиДі. арк. III, 349. 
ДІЯМЕНТОВЬІЙ, прикм. Див. Діамекто- 

вьій 1. 
XVIII. Далемь тобі перстень діяментоіій 

Марк. IV. 223 (Лист, аз.).—Перстень диямен- 
тої їй А| х. Сул. 218 (1744). 
ДІЯМЕНТЬ, рм. Див. Діамекть. 

_ XVII. Перстень оло. д.,нй з’ дідмектомь Гал. 
Кл. Раз. 75.—Д а перлиьь, которнх нази¬ 
вають диямеьти Прот. ІІолт. С. II, 3 (1675).— 
Твердійший єсть ньвкь діямеиь Рук. № 0.4° 
86 53-6. 

XVIII. Перстень з... одшімь дияментомь 
Арх. Сул. 218 (1744).—Адаманть, драгій ка- 
меьь, общенарицдємій діямепть Гр. Барск. 
II, 309.—Я дт сд многіє скар'бн и поклажаи 
от віка схоіаньне: золото, срібро, перла, 
женчуги, діамЄхіТьі, каміїд дорогоцін’ноє 
Нам. укр. м. IV, 297 (Рк. Тесл.). 
ДІЯРИУШИСТЬ, рм. Автор «діяріушу». 
XVIII. К заки зь Хмелницкимь, по сві- 

дителству Твардовского и сего діяріушиста 
Титлевского, 12 судеьь зь арматами Турец- 
кими розбили Літ. Бел. І (пр.) 28. 
ДІЯРІУШЬ, рм. Див. Діаріунгь. 
XVIII. Ззрка... о всьхь річах и поведе- 

ніях совершенно відаль, а досконале и про- 
странно в дияриуші своемь осіє описаль, ко- 
торий діяриушь бнль вь товариша мсєго Сн- 
лівестра Бйхоьца Бел. Сказ. ЗІ—Случимися 
на самій початокь обрісти между шпаргалами 
вдень тйлко аркушь рукописл ій Полскій, 
часть дідріуша Руского о зьезді Люблинскомь 
вь себе имущій Літ. Вел. II, 484. 
ДЛАВИТИ, де. (лол. йі.їіс). Давити. 
XVII. Вь иоляхь дикихь коло шляховь 

Муравскихь татарь длавяль Сб. літ. 92 (Кієв. 
літ). 
ДЛУБАНЬ, рм. (пол. (БиЬасг). Тлумач, 

викладач. 

Для 

XVII. Длубачь писма стого Тат. 278 (П. 
Мог. 1632). 
ДЛУГЬІЙ, пржм. (пол. сії'иді). Довгий. 
XVII. Счесливого повоженія на усимь отд, 

Господа Бога на часи длугие В. М. вірне зичіо 
Гол. П. М. 1,159 (Л. Ст. 1602). 
ДЛУҐЬ, рм. (йол. (Вид). Дт. Допгь. 
XVII. Мария... просила на Майстраті мс- 

нованного Сидора на дві ратн овнй длукгь 
ему виийщувати Прот. спр. пот. 6 (1690).— 
Никита... заносиль жалобу на Стефана, жи¬ 
теля Стародубовского, о двадцет талярий вин¬ 
ного на немь длукгу Акт. Старод. кн. 55. 
ДЛУЖЕКЬ, рм. (пол. (їїнгек). Здрібн. від 

«длу■. V». 
XVII. Пану Траволинскому... зоставилемт. 

ереберка полодинадцат гривни и длужщ... 
при нем же зоставилем Ак. Мг. м. 268 (1634). 
ДЛУЖНИКЬ, рм. (пол. (Цщшік). Див. Доти 

никь. 
XVII. Яко познчалник так и длужник... 

все ся помішаєт Каз. № 32 к. 79-6.—Отдаляемь 
уже оть того двора своихь ддужниковь Прот. 
сцр. нот. 15. 
ДЛУЖНЬІЙ, прикм. (пол. (Вигну). Див. Дон- 

ЖКьіЙ. 
XVII. Припозвань будучи длужний на 

право, ку тому зналея Прот. спр. пот. 62.— 
Приходили к нему кревньш его... также длуж- 
нш Крон. Воб. 95. 
ДНЯ, прийм. з род- оідм. 1. На чию ко¬ 

рить; кому. 
XV. А то бьі еси вділаль, нась для Ак. 

ЗР. І, 166 (1497). 
XVIII. Зиписаль тилко для себе реєстрикомь 

барзо щуплими и кратки слови Взд. Сказ, 2. 
2. В цілі, з заміром, на. 
XVII. А для обмьшшшя свічь... кануни 

им ситити позволяєм Кн. Цеху Кр. З-б. (1662).— 
ІЦо ДЛЯ ЛЙНШОЙ певності! великою в кон¬ 
ституціє наші записать іЬ. 6 (1678).—Абьюхе 
в. м. зь полками своими для злученья зо 
мною простовали до Дорошенка Ак. ЗР. V, 
157 (1679). 

XVIII. ІПумейкова виправа для добивання 
Кодаку Взл. Сказ. 5. 

3. З огляду на. 
XVII. Завжди... для милости моеі охотне 

будь послушна Ліств. 48.—При обераню... 
с того вшовлядсе для забав моих Пам. КК. 
І, 102 (1657). 

XVIII. Домна на свои отчистии добра зь 
Украйни... для тишини и покою вь землю 
Волоокую отехавши... господствовада ажь до 
смерти своєи Вел. Сказ. 7. 
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4. З приводу, з причини; через, з; уважаючи 
па що. 

XIV. Кметь утечеть для гяіва пана своего 
Ак. ЗР: і, 19 (1347). 

XV. А то есш продаль для частое служби 
сосподарское Ак. ЮЗР. II, 105 (1440—-1492). — 
Продали есьмо мито... жидові... на три годи... 
надали есьмо имь чотири місецьі надвншь 
тмхь трєхь годовь держати, для искааи по- 
гіньское, што се мито нашо вменьзіало 
Лат. евр. І, 38-39 (1486). 

XVI. У тої церкви частокроть попи уми¬ 
рають, для повітрія которое тамь пащеть 
Ак. ЗР. II, 403 (1544).—Мі іусії ріусгуп, 
іі ішгуі гетіі кпіазімга Шьмшк ,1ю Ізко- 
щсЬ Ьгсшіап па воЬіе піе позіаі Пам. КК. 
IV, II, 61 (1545).—А опа оуздрів’ши его засмоу- 
тиласд дла повісти его Єз. Пер. 26.—Листи... 
которне ижь ся для старости подрали Сб. 
мат.' Отд. III, 36 (1570).—Якоже-м хотед... 
до Варшави в дорогу для пилнихь яотребь 
своихь ехати Арх. ЮЗР. VIII, III, 267 (1572).— 
Для хоробн не прибнль Ак. ЗР. IV, 34 (1590).— 
ііастоятедемь бити не хочу, для тої причини, 
же оть всихь людей ненависть маю ІЬ. 
158 (1597). — Питане: Чему Ба зовемь 
Вседержителем? Отяовідь. Для двох причин 
Катех. 13. 

XVII. Ради: Дла, или дюлх. Чрезь Бер. 
Лекс. 133,—Для—ради, за, діла, ділма. Для 
єго ради Синон. сл.-р. 20.—Для тьіхь т-едьі 
него—двохь причинь того меча оуживай Пер. 
Мат. І, II, 141 (1604).—Ягодь, яблокь, иннхь 
овощовь мало ся зостало, для великихь дож- 
довь, морозовь, градовь Кул. Мат. 1,83(1604).— 
Для той причини, Стьіи Отцевс настодщую 
Сшхь всіхь памАТку туть спорАДили Тр. 
пости. 132.—Не для якого достатку, але для 
самого лінивства, тяжко, било тебі Діад, о 
см. 273,—Вьппда била з’ отчизнн своєї Втвлее- 
ма, для голоду 6в. Калл. 844.-Л'гасно било для 
великого ладу Жит. Св. 119.—ІІроптерь доктри¬ 
нами нострамь, дла науки нашеи Гал. М. Пр. 
393-6.—Слезн же зь очей его для великого плачу 
иетікали Крон. Сов. 269.— Крядотсд частю 
дла страху, частю дла недовга рствід Рад. Він.' 
94.—Для того великого насилія остатокь бід- 
ньіхь подданннхь розлізлося, гді кто могь 
Бар. Письма, 42—Оригень... бнль добре знаєм 
для. своєй великой науки Крон. Б об. 259,— 
.(Хмелницкій) годитися отмовиль, для недот¬ 
римана слова и тираньства надь Русю Ляц- 
каго срогаго Літ. Льв. 265. 

XVIII. Для трудноети віршбвой сенсь Твар- 
дозского в нікоторих місцехь переміяялем 

Взл. Сказ. 4,—Судь водний великий и малий 
вь затоках и тишинах дніпровихь, для нриш- 
лой потреби, ади би дрилучилас, позатоплю¬ 
вавши... рушиль помалу для піхоти водной 
со всімь войскомь в пут свой ку Воді Жолтой 
ІЬ. 35.—Переправи робити трудно для плеск 
мяогахь и крутихь береговь Літ. Взл. III, 
484,—Ясяевельможльй... тамь пе обідаль, для 
оспи на дітяхь вь квартирі иазначенной, 
хозяйскихь будучой Д.і. Хан. 12 (1722).— 
Перешкоди, для которихь Ієрей не можеть 
Служби Бжієя отправовати, сія суть Собр. 
Прип. 33. —Много их дла такого чоуда оуві- 
рили вь Ха Пам. укр. м. II, 349 (Єз. Уч.).— 
До того злота жадея дойти ке можзт для смо- 
ков и гадов и червня ядовитого, которне зо¬ 
лота боронят іЬ. IV, ЗО^Рк. Сок.). 
Для бога, про бога, пробі, в ім’я бога, на 

бога. 
XVI. Чоломь бью твоєй милости, для бога 

змилуйся, вступися за нась! Ак. ЮЗР. І, 35 
(1508).—Панну раину езлибн за кого опа самі 
захотіла его млс для бга з ласки своє мает 
єе видати Ж. Курб. І, 77 (1576).—Оли просили 
для бога на отложенье до сейму Кул. Мат. 
І, 70 (1596). 

XVII. А Ляхи, обачивши зле, почали для 
бога о ратуяокь просити Літ. Льв. 258. 

XVIII. Прошу вас, для бога, церкви не 
заваліте Укр.-Р. Арх. IX, 66.—Дайте мині 
для бга из шмат солонини Вірші нищ. 1, 55.— 
Стойте, стойте для бога, не всі утікаймо 
Літ. Вел. IV, 28 (Лов. 1728). 
Для того, тому, через те, 
XIV. Дія того не єсть ему вь соромоту Ак. 

ЗР. І, 19 (1347). 
XV. Д:д того аби не було, шкоди кназю 

Семену АгоЬ. 8т?. І, 58 (1463). — Остало 
долгу жиду... Алюну... 4)0 копь грошей 
и 15 коп: иио єго милость даль ему за тоть 
долгь... І00 копь, а ннни пенязи отрутиль 
его милость в него... ДЛЯ ТОГО, ШТ) не гото¬ 
вими пенезчи даваль. на квитацьщ Лат. 
евр., 53 (1494). 

'VI. Дія того єзьми прншоль... што вже 
большей того... настоятелемь бити не хочу 
Ак. ЗР. IV, 158 (1597). 

XVII. Д ія того—за еже, сего ради, таче, 
убо, яко, во еже Сдяон. сл.-р. 20.- Имь за- 
гіечаталь теперь руку, и дія тсг> н° сміють 
лица своего крзстомь Хоістовнмь знаменати 
Ся. прот. Ліот. 88. — Товаряшь єсть дши 
тіло, по злучелю, але штодямшй, поневажь 
вошть на- ню с похот’мл гріха, и налогами 
своими, и дла того непріагель назизаєгсА 
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Транкв. Зерц. 23.—Брать твой... цришовь 
и ра того... отць твой веселье справивь 6в. 
Рещ. 8. 

XVIII. Греблю... неудержали и для того 
опустіла Кн. Міск. Полт. 195 (1717). 
Для ч:го, чому, на що, з якої причти, 

тому. 
XVI. Иж дей ни для чого иншого, голко 

для збиткові пана з села проч пойдемь Кн. 
Гродск. Луцк. 101 (1562). 

XVII. Дія чего—воскую, чесо ради Сиион. 
сд.-р. 20.—Для чого помншленія входят в серца 
ваша 6з. Реш. 68-6.—Маловірний, дла чогось 
іводтдил Єз. Вал. II, 52-6.—Повідай єдина 
а а діє моя для чого,ся такь стало Ліств. 48,— 
Ми... айпробовавши сей тестаменть... нодлугь 
артикулов правнихь слушний бити судилисми, 
для чого и печатго мі тд сою казали.мо ствер¬ 
дити Мір. Род. І (прил.) 5 (1677). 

XVIII. боли мя спросите, для чогомь при- 
няль оную? Літ. Взд. II, 297.—Рече им: «Дїа 
чого, дла акои причини плачете?» И рече Ми- 
хаиль: «Нв дла чого» Пам. укр. м. IV, 105 
(Унївар. Рк.). 
Дяя якого ната, на чорта, на біса, на який 

чорт. 

XVII. Насцо ти ся вилитуєс, для якого 
тата? Иатерм. 82. 

5. По що. 
XVIII. Петро Кухарь послань вь Дубні 

для напитку и хліба и риби Да. Марк. III, 
311. 

6. За кого, за що, в обороні кого, чого. 
XVII. В темници для Ха сежу Жит. Св. 83. 
ДМУХАНЬЕ, рн. Чинність від «дмухати». 
Гордоє дмуханье, пиха, надутість. 
XVII. Нехай вась тоє гордоє дмухане и 

ішшяоє фуканє и широкословноє блекотаня... 
не упевняєт’ь Ак. ЮЗР. II, 254 (И. Ваш.). 
ДМУХАТИ, де. 1. Дути, хукати. 
XVI. Опарившися на молоце, и на воду 

дмухаєть Антир. 721. 
XVII. Дмухаю—дму Синон. сл.-р. 20. 
2. Махати, розмахувати. 
XVIII. Почавь фукати, мечем дмухати Пер. 

Мат. І, І, 119. 
ДНА, рж. (ц. сл.). Хорість: гостець, ло- 

мець. 
XV. Дна єсть подьступила Ип.. 463 (1152). 
XVI. Несли на постели члка которни то 

бшь рослаблеиь [д’ною з’ламань] 6в. Пер. 
34. 
ДНЕВАЛНЬІЙ, прикм. (рос.). Той що дв- 

журить, що на дежурі, що по черзі протягом 
доби виконує обов’язки дозору. 

XVIII. Увойшли вь другую избу, где 
тіло лежало... где зь диевалнихь дамь осми... 
една напередь нась йшла до тіла Дн. Марк. 
II, 271. 
ДНЕВНЬІЙ, прикм. Див. Денний. 
XV. ОетасА по слідоу єго знаменне вь 

образі змья великаго и стоя по небоу сь час 
дневнни Ип. 314 (1144). 

XVIII. Суть єще и иннии Индулгенцьш, 
дневнни и Рочнии Собр. Прип. 47. 
ДНЕСЬ, присл. (ц. сд.). Тепер, у цей час, 

нині, сьогодні. 
XIV. Вшитци вжиткове што днсь суть и 

•потомь могуть бити ЮРГр. № 9 (1370). 
XVII. Во чловеческий образь днес са оз- 

доблАвть Прол. 86. 
XVIII. Днес ото вдячного тепер гостя маємь 

Укр.-Р. Арх. IX, 62. 
ДНЕШНЬІЙ, прикм. Сьогоднішній, ниніш¬ 

ній. 
XV. Володіють бо Козарн Русьстии кнази 

и до днєшнаго дне Ип. 12. 
XVII. И ти днешній Гетмане зацний Оле- 

фиру, щасливе справг/й войскомь тимь Тит. 
39 (Сакович 1622).—И днешній день межи 
шшш виразне и ясне нам’ то освідчаєть іЬ. 
271 (П. Мог. 1632).—Елекций отправованя... 
отложено єсть до днешняго дня Арх. ЮЗР. 
І, XI, 136 (1641). 

XVIII. Стьій еуглисть Лука яаписавь оу 
днешнемь єгаіи Пам. укр. м. II, 153 (Рк. 
Тесл.). 

Див. Дзісяйшнй. 
ДНИНА, рж. День. 
XIV. Вьшяль ись колитьі осмь копь грошей, 

кгвалтомь, на добровольной дорозі, у торго¬ 
вую днину Ак. ЗР. 1, 15 (1347). 

XV. И тако бишас кріпко тоу дниноу до 
вечепз Ип. 641 (1185). 

XVII. Єдиои дціни на небі будеть хмарно, 
тай тоиж днини красно Ветх. Сказ. 38. 

XVIII. Цилу димну на панечинй отбрь 
Урб. 51. ■ ' 
ДНИПРОВЬІЙ, прикм. Див. Дніпровий. 
XVIII. ДЬжь ся взяла Днипровая волна. 

вивернуло дівчинонку с чолна Пер. Укр. 
лин. 34. 
ДНИТИ, де. Див. Дніти. 
XVII. Дня осмого месепа марца в ранку 

скоро днити почало Кн. Гродск. Луцк. 812 
(1642). 
ДНИЩЕ, рн. День дороги. 
XV. йзидоша, Новгородця противоу ему три 

дншць а иннии всими силами оуерітоша и 
днища от Новагорода, Ип. 369 (1148). 
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дно, рн. 1. Долішня поверхня, спід] глиб, 
внутря. 

XVII. Топорища з глибокого дна вьінес 
Жив. Св. 26-6,—Іилтдие зась шли по дні 
морскомь Гал. Кл. Раз. 296.—Которіе в дні 
корабля лежать, здаєтся им же в нем стоять 
їдьі найпрудшей біжать Рук. № 0. 4°. 86 
к. 65-6.—Пойдешь во дно пекелиое Крон. Боб. 
174-6. 

XVIII. Стакан сребрній... на дні печатка 
Діло о неп. Ак. 14-6.—Рек’льї сидьі пекельне 
во дну пек’ла Пам. укр. м. II, 325 (Рк. Тесл .).— 
Принадки повинньї бити у самомь дні чотири 
ляді Вас. 36. Мат. Лівоб. Укр. 69. 

2. Тло, канва (тканини). 
XVII. Ризи, на зеленом дні златоглаво- 

вий взор Арх. ЮЗР. І, XII, 15 (1619).—Рьізм 
буратиковьш чирвоноє дно ІЬ. І, VI, 502 
(1621).—Фелонов то ест ризь пятери: першіе 
буркателовнє чирвоине на жолтомь дні Пам. 
КК. І, 117 (1627).—Рнзн-фелон на червоном 
дні Арх. ЮЗР. І, X, 167 (1641).—Рнзн-федон 
камфоровий на дні жолго-горячомь іЬ. 
ДНОВАТИ, де. Днювати, перебувати день. 

. XVIII. Отяочивокь надь Мертвоводомь, до 
'которого оть Сугакліи треба дновати добре ити 
Літ. Взл. III, 484.—Сей день дновали ми на 
семь же містиу Ди. Марк. І, 315. — Пріє- 
халисмо на обідь у ІІерервииці, ще и но- 
човали и дновали ІЬ. III, 216. 
ДНЬПРЕСКЬІЙ, прикм. Див. Дніпровий. 
XV. Заяша стада многа Половецкая в Лоузі 

в Дніпрескомь Ип. 671 (1190). 
ДЬГБПРИЩЕ, рн.' Висохле річище Дніп¬ 

рове. 
XVIII. На Дніприщи прозиваемомь Пав- 

лувці Арх. Мот. 18 (1709).—Даіприще сухое 
Літ. Взл. III, 476. 
ДНЬПРОВЬІЙ, прикм. від «Днтро», що на 

Дніпрі. 
XVIII. Опреправі... войскь плавнихь чрезь 

пороги Дніпровіе Літ. Взл. III, 426— Взять 
дніпрову черепаху Млр. дом. ліч. 46. 
ДНЬПРОНИЗОВЬІЙ, прикм. Що майте на 

пониззі Дніпра. 
XVIII.Вь Козаках Дніпронизовихь... уст- 

роил чинь кь воинскому управленій потреб- 
ний Взл. Сказ. 11. 
ДНЬТИ, де. Світати, розвиднятися, наста¬ 

вати дневі. 
XVI. Кгдн вжо добрі дніло, зажгли при- 

меть Ак. ЗР. III, 143 (1568). 
XVII. Почало дніти Крон. Боб. 233-6. 
ДО, прийм. 1. Щодо місця', а) вказує місце, 

що до нього доходить рух. 

До 

XIV. Даль есмь візи на Дністрі от мутвичь- 

ного потока до степаньча перевоза ЮРГр. № 2 
(1349).—До верха ріки тоі... даль есмь ла- 
домйрови іЬ. № 12 (1377). 

XV. Стославь Всеволодичь... идоша до нигь 
до Вншегорода и до Ніпра до устья Десни 
и до перевоза до Києвьского Ип. 327 (1146). 

XVII. Мьггар... одншповь до дому своего 
Св. Рещ. 4-6— Людство до домов своих... по¬ 
чади рушитися іЬ. 74-6. — Князи 0 колдь и 
Дирь ледве зь малою дружиною до Руси до- 
Кіега иришли Крон. Ссе. 8.—Я... зайшлий 
на Донь до города Черкаского Млр. Род. І 
(прил.) 9 (1696,.—Снило ми ся, якобьі хлібь... 
прикотив ся до наметовь Крон. Боб. 66-6.— 
До нашого войска не зближались Літ. Сам. 190'. 

XVIII. До Лвова, Замостя, Бродовь и 
далій странствуя, бидіхь многіе гради Бел, 
Сказ. 3.—Порутчикь... поєхаль до кад.яяого 
мосту Кя. Нос. 7. 

б). Місце що в середину його скерований рух. 
XIV. А кого коли господарь нашь пошдеть 

своихь слугь, пановь до нашей земли, тсгдьі 
тни имають.предь ними гелдовати Ак. ЗР. 
І, 27 (1335).—Сь которого того кош;ща...-жад- 
нкхь податков а ни повинності! до скарбу на¬ 
шого давати не мають (люде) Лит. евр. 
І, 27 (1389). 

XV. Ігто идеть до Татарьскои стороні, 
дають мита оть 12 кантари у Сочаві одннь 
рубель серебра Ак. ЗР. І ЗО (1407).—Пришедь 
до рима кретине* самьи мати его Чет. 1489,р. 
к. 20. 

XVI. Приказуємь тобі, ажь бьі єси самь 
сь тими людьми до Кієва іхадь Ак. ЮЗР. 
І, 116 (1542).—До церкви, вь недглю и вь 
кождоє свято, аби ходили Арх. ЮЗР. І, І, 
92(1577).—Свещешикь, пршпедши до господи 
своєє, до дому моєго, скринку свою одомкнул 
іЬ. І, VI, 78 (1586).—Пришол петрь до антіохиі 
Отп. кл. Остр. И. П. (стдр.) 24,—Уведь мя 
єсть царь до винничного покоя П. П. 50. 

XVII. Гетман пострілений прімхаль до 
Кієва наполи умерлий Тит. 47 (Саков. 1622).— 
Судя... навал их до темнои вежи всадити Жив. 
Св. 17-6—Крукь... предся не вшоль внутрь 
до корабля Кн. Рож. 9.—До церкви як до 
неба вступуй Пер. Иссл. и мат. 83.—Хретіане 
іеірнни звикли до цркви на хвалу Бжио зби¬ 
ратись Гал. Кл. Раз. (пр.) 5.—Хто дозі оліїть 
иепріятелеві ввойти до дому єсть в небезпе- 
ченстві Рук. № 0.4°86, к. 65.—Іеа... провазкено 
до двору Архкєреова Св. Реш. 41-6,—Позво¬ 
лив... тіло до гробу положити іЬ. 55-6.^— 
Луцик... ходил потаємне-до Січи по рибу 
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Прот. Подт. 0. І, 32 (1684) —Чорное море до 
Елигаовту владаеть Крон. Лит. 317. 

XVIII. Вьпіша за другого чолоЕика до села 
сещ. опухи Мат. Шт. ЮР. № 45 (1716).— 
Причини отезду Хмелвицкого зь Украиьй до 
Січи Запорожской Вел. Сказ. 5.—(Палій) 
просить... аби позволенно ему... перейти оттоль 
до запустілого міста Триноля Літ. Взл. III, 
220.—Влить коневі.до горла Млр. дом. лїч. 
21.—Гди би до школи хто приніс (ьєчерю), 
нема у вас розума Укр.-Р. Арх. IX, 54. 
До богацтва, до слави приходити, багаті¬ 

ти, сл витись. 
XVIII. ДііТи... приходять иотс(м) до бо- 

гацті а и до слагн дсброи Пр. Госп.-5. 
До купу, в одно місце. 
XVII. К зали докупьі тьш ліски зложити 

Гал. К ,3.79. 
XVIII. Е,.ералная старшина, полковники и 

псе войско... до купи зьехагшися ... избрали 
и постановили себь Гетмаиомь Шана Самойло- 
вича Літ. Вал. II, 305. 
До себе прінтн, стямитися. 
XVI. Чому вельцей ся здумяль такь ижь 

до себе пріити не могу Хр. Фил. Адокр. 
1060. 

XVII. Очій протерти и до себе лрійти Копист. 
Пал. 1056. 

і ). Поширення чого до певного місця. 
XIV. Границя: горі Смотричемь до мосту 

Ак. ЗР. 1, 20 (1375). 
г). Напрям чинносш або положення. 
XIV. Жидове... мешкають... зь другое сто¬ 

рони улицьі до цминтару, а поперок до цмьш- 
тара а пляцовь ) оітрльннхь ажь до речки 
Лит. Вгр. І, 26-27 (1389). 

XV. Вжзода Кшскій... присилали кь намь 
лиш тьои. што еси до него писаль Ак. ЗР. 
1,125 (1493). 

XVI. И рекль Захаріа до аггла Єв. Пер. 26. 
XVII. В просбахь своихь до бога вірою 

кріпкою... зшклся приучати Ліств. 28.— 
Рекль Иеаіа до Ахаза Кл. о Вврі, 40.—От- 
воіат а ему дгери до црствІА нбд.ого Тит. 
215 (П. Мог. 1639).—Злодій иодпесши до гори 
сої мру... хотшь Папашора забити Гал. Н. н. 
123—Могиль стш Оуарь до Клеопатри: се 
ськнтвой Гал. Кл. Раз. 2.—Ставеио до суду... 
Юзіфа Сиьицкого комонника граничного Рук. 
№ 26, к. 81.—Ловець... кинул ся до гори хо- 
тш соловя поймати 36. 1693 р. к. 44.— 

1 Городи Холмь збудоваль, Дан иль и поставиль 
еь немь церковь великую .. и иадал до неи 
чашуди нуюКрон.Ссе.284-185 — ІЬгорілко... 
н потомлвр, его в том дарованном лісі іюна 

Семена Вакуленька не міють... до права .жад¬ 
ного потяг, ти Млр. Род. І, (прил ) 15 (1699). 

XVIII. Продажу и куплю... велілисмо 
ствердити зішисомь і ри печати городовой... 
и видати до рукь пану Семену Млр. Род. Іг 
(прил.) 20 (1703).—Ниіь три на горі... вио- 
ралсм, и незнаю, чии они, й до тих ливь чин 
єсть они от овітеся, я ихь собі не пригор- 
тую ІЬ. 50 (1 15).—Папь сотникь нашь зобраль 
до себе (мелниковь) Мат. їїст. ЮР. 65(1718).— 
О вапні до вапенного майстра писалем Кн. 
Нос. 52.—Юрий... удался до Порти Турецкой 
Вел. Сказ. 8.—А до нашой школи не знат до¬ 
роги Укр.-Р. Арх. IX, 54.—Мобь до него, що 
хочеш Вірші різдв. 132.—Родішхь братій воз- 
звавь найперше Іись до себе Науки парох. ЗО. 
д). Стосунок до особи або до чину (при ре- 

чівн. або прикм.). 
XVI. бли до людей даркій, а силен¬ 

ний могдт похлибца Пам. укр. м. V, 222 
(Кл. Оетр. 1599).—Птак що падет на вабь где- 
му зерна иевідает того до себе же в сидлі 
сидит Рук. Муз. № 513, к. 42. 

XVII. Влсвепн... милосердний... до ближних 
бв.Рсш. 401,—Влсвеньї... скромиьієипокорнью 
до всіх ІЬ,—Вился Святослави,але же містце 
ему тісное до битви било Крон. Ссе. 14,— 
Мстислави... пршіодцоЕЬ до бувши поймали, 
ІЬ. 54. — Романи... митрополита Никифора 
просили опричину до Рурика ІЬ. 198.—Зь Пере¬ 
копу... приступи барзо трудний... неподобний: 
до взятя Крон. Подск. 428.—Манна... силна, 
била до жита Ветх. Сказ. 23. 

XVIII. Предмова до чителішка Вел. Сказ, 
2.—Слова кролевскіє... дистомь ... до Вара- 
баша... били повторенії и подтвержени ІЬ. 15. 

2. Щодо часу: а). Вказує прес тривання. 
XVIII. Ними пришло до шмі-обіду панского 

в замку Бродскоми, Хмелницкий тими часомь- 
мил три могли улузати Взл. Сказ. 6.—По- 
віствують же ніціи оть тамо живущихь, яко- 
и до зими не сигибаеть Гр. Барск. І, 37. 
До-теперь, досі. 
XVIII. И до теперь стоить и будет стоати. 

Пам. укр. м. І, 332 (Рк. Тесл.). 
До часу, тимчасово, тим часом. 
XVII. На землі* дочйсу живемо, а в’ нбі 

навики жити бремо Гал. Кл. Раз. І, 23.— 
Гдь... позичили ми то дочасу Жит. Св. 253-6.— 
Апостолове... нікому того до часу не повідали 
6з. Реш. 399. 

XVIII. До часу збани воду носити Клнм. 
Пріга. 211.—бсть єще третєє мгаетце, где до 
часу дри Бгу виплачуютсд Сімя Сл. В. 470.. 

б) Протяг часу, тривання. 
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XV. А до твоєго живота Києвь твои Ид. 471 
(1154). 

XVII. Да не поворушишся... до сорока ден 
6в. Реш. 445-6.—Гдьх бн до дній двадцяти не 
яриіхаль до Францш, тедьі утратит кролев- 
ство Французскоє Крон. їїолск. 392.—Млини... 
хожовадь ви аренді до року по сто копи Бар. 
Письма, 244 (1689).—На євангелій присягь 
ояоє до десяти літа ховати Літ. Густ. 356.— 
До кидка дней трвала окрутдая битва Рук. 
Хрон. 81. 

XVIII. Гост до трохь дней Клим. Гірші. 
І07.-О.ііє Дзриконі... живуть за нимь полков- 
никомь до сорока літи Арх. Мот. 199 (1770) — 
Чани такь до девяти день Укр. Роси. Пір. 66. 

3. Ціль чинності або призначення речі: на, 
для, щоб (з інфінітивом). 

XVI. Сосудь до сакраменту Арх. ЮЗР. І, 
І, 279 (1590).—Слуга мой... шоль до мене... 
несучи однт ручшцу до схованая іЬ. 306 
■(1591). 

XVII. Графга: Перо до писапд Бер. Лекс. 
264.—Уже не час до поправи, тьико до заплати 
Діал. о см. 267—3 тьіхь чровн моп/та и Кіз- 
аодгіи помочі» мгьти до Казан* па їїраздники 
БгородичниГал. Н. я. Вг.—Місца до ставань 
крстовь не ставало Гал. М. По. 40.—Способі» 
до изобрітені* матерій оньгхь Рад. Ог. (яр.). 
1.—Я... свою пай... далемь до спряту бмчвв- 
ковиїїрот. Полт. С. І, 181-6. (1696).—(Возний) 
скоро о тих банициях и ех анробацнях першую 
ведомост взявши, тне позви до злесеня их 
вьідаль Рук. № 26, к. 94.—Семовита.., По- 
морчиковь до даваня дани соб В примусили 
Крон. Полск. 357— Каждьій Поляк даіал по 
цінязю... на оливу до лямпьі святого Петра 
іЬ. 362. 

XVIII. Купил два решета... до біліня 
воску Ризн. Соф. Кн. 131. — Зьежалися вь 
Піжипи до ради полковники Літ. Вол. II, 
37.—Постановилисмо, аби до запроваженя тихь 
виготованнихт» до Січи... припасовь и запа- 
совь всі державця маєтяостей... учинили по.- 
мочь іЬ. III, 432 —Треба волами по подо- 
виці подьстілати солому... а такь до лежаня 
имь будети мягко Укр. Госп. Пор. 68. 

Бути до помочи, помагати. 
XV. Ми сами нашому приятелю маемь бити 

по всимь животоми до помочи Ак. ЗР. І, 54 
(1442). 
Давати до перестороги, перестерігати. 
XVII. Любземо сими днями... озяаймовали 

и до перестороги давали, же неякійсь солтапи 
вь трохи тнеячн орди... шшей січи стоити 
Ак. ЗР. V, 231 (1690). 

4. Коло, близько, з, майже. 
XVII. Птаковн галиць потонуло до килка 

сота Сб. літ. 95 (Меж. літ. 1633).—Дітемь 
в друкарні бези нагороди до двадціти арку- 
шовн друковати Бар. Письма, 246 (1689).— 
Вдяткого войска до десяти тисячей згинуло 
Літ. Льв. 245,—Полчане єго (Луб. полк.) 
виділи на томи боку Дніпра Татари до двісті 
по-яадь річкою Тясмипомь Ак. ЗР. V, 255 
(1692). 

XVIII. Воинства до пятидесяги тисящь бист 
собрано Взл. Сказ. 10.—Вило пустих до со¬ 
роки хижь Літ. Гукд. 78. 
До того, ще, крім того. 
XIV. (Мешканці) повинносте до скарбу на¬ 

шого давати не мають. До того позводяемь 
имь в домихи своихь вшелякіи пожитки собе 
привласщатя Лат. евр. І, 27 (1389). > 

XVII. Млозствомь бши огорнени похліб- 
цови, а до того осиротілость, молодосте и 
маєтносте великая Лік. на оса. ум. 19,—Прос¬ 
тая и короткая, а дотого з вирозуміньем 
одкритая мова 6і. Реш. 2-6.—Д) того всего 
и їїшпо... обзцілся бити аомощники Арх. 
Мат. 120 (1677). 

XVIII. А до того теж єіцз Вги ибсний даль 
бил дари Дха стго Шм. укр. м. І, 163 (Рк. 
Тесл.). 
До воли, подоетатком, досить. 
XVII. Князя Руекіи... Половцови, и жонь 

ихь, и дітей, и челяди, и стади ихь, такь 
много наймали, же всему войску на подінь 
до воли стало Крон. Соє. 158. 
ДОБА, рж. Час, пора. 
XVII. Д івай ратрку Росгійской оздобі, 

в’ мизерной добі Тит. 308 (Е >■/. 1633). 
XVIII. Не пристуяуй, вара тобть, небезпечно 

о той доб» Укр.-Р. Арх. IX, 191.—Ієоей также 
гласити, же ся вь тобі о той добі Ісу сь на світе 
яародиви іЬ. X, 323,—Но козаки ночной доба 
суднами перевезтися надругой стороні Діід- 
ра шанца поділали Літ. Гр. (рк.). 91-6.-92 — 
Почлою добою пришедши... вслалесь бши зі 
Січи пятнадцять тисячь яцчарови Літ. Взл. 
II, 378.—Зігорский... ночной доби в ніякогос 
мшцанина... взяли коней Кн. Нос. 65,—При- 
єхавши сватовая моя ранні їй доби до дому 
моего Арх. Сул. 271 (1728).— Взсняяой доби 
ловлявали осятрі Оа. им. Дш. Аяост. 38.— 
Ночною добою виправили подводи си роз- 
пими хліб оми Арх. Люб. 167 (1789). 
ДОБЕГЛЬІЙ, прикм. Що добіг, дійшов т- 

них літ. 
XVII. Я Карил вишменований мзнялем коня 

вороного на три ноги белоколитого, літо» 
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осмим добеглого, на молочна Ак. Бор. 63 
(1661). 
ДОБИВАНЬЕ, рн. Див. Добуванье. 
XVIII. Ш/ійгійкова виправа для добивання 

Кодаку Вол. Сказ. 5.—О добиваню неполез- 
номь Глухова Літ. Вол. II, 79. 
ДОБИВАТИ,-БИТИ, де. 1.— собі, довити¬ 

ся, биттям добути. 
XV. Возмуть віники и начнуть хвостатис 

я того собі добьют одва вилізуть ле живи 
ІІл. 7. Див. Добмзати. 

2. В’ючи забити. 
XVII. А гайдуки з мушкету близчо прило- 

жоного, тудежь през тварь и голову окрутне 
достреливши добиль Кгвардовского Рук. № 26, 
к. 84. 

3. Докінчити оббивання. 
XVII. Бані всі білими желізомь добито 

и браму мурованую докончили Літ. Мг. м. 
12 (1688). 
ДОБИВАТИСЯ,-БИТИСЯ, де. 1. Добувати¬ 

ся, добутися чого, діставатися,-статися де. 
XVII. Добившис в комяату, отдупила шка¬ 

тулку секірою Акт. Старод. ки. 94.—Трудно 
ему добитися неба Кіз. № 3, к. 29. 

2. Здобувати и^о, осягати що. 
XVII. Покою мечем сд треба добивати Рад. 

Ог. 790. 
ДОБИРАТИ,-БРАТИ, де. Брати, забрати 

решту. 
XVII. Чого перьвей козаки не добрали тне 

насьланьцн з розяого схована добили и поб¬ 
рали Арх. ЮЗР. III, IV, 583 (1651). 
ДОБИРАТИСЯ,-БРАТИСЯ, де. 1. Дгта- 

шти,-стаїїм що. 
XVIII. Вь той едідь заразь и черні казали 

добиратися Лядскихь же обозові, Літ. Вел. IV, 69 
(Пов. 1728). 

2. Діставатись,-статись до чого. ' 
XVIII. Олендрове...добралися дунского гра- 

да Зунту, от ІШедов кріпко тогда утіснен- 
і ного, и оборонили єго Вел. Сказ. 203.—Йшли 
■ при корогвахь по дорозі надаючи где коль- 
векь, поко'ль добралися хліба и чистой води 
Ліг. Вел. IV, 75 (Поз. 1728). 
ДОБИТО ШЬ, рм. Див. Добьітокь. 
XVII. Е.шскопь Фздорець... села у людей 

1 Ростовскихь отьим їли и добитки грабилн 
Крон. Соє. 162. 

XVIII. Людей тихт>, а іш добитковь ихт>, 
которіи вь подводи взяти будуть, затрими- 
вати, а ни ихь кривдить... не будуть Літ. 
Вал. II. 110. 
ДОБИТЬЕ, рн. Див. Добьітье. 
XVIII. Веі тіє или проиастію земною, или 

Добраночь 

упадшами домами, или добитіємь городовь... 
погибли Ді. Марк. II, 255. 
ДОБИЧКА, рж. Добиток (?). 
XVIII. О грошах за добичку Захарко го¬ 

ворили Хоз. Гвтм. II, 188 (1706). 
ДОБИЧНЬІЙ, прикм. Здобувши. 
XVII. З соли добичаой... повернувши ку 

домам Прот. Полт. С., 105-6. (1690). 
ДОБИЧЬ, рж. 1. Див. Добьічь. 
XVII. Тую добичь все брато з сел Пултав- 

ских Ак. Полт. Гор. Ур. 1, 197 (1670).—Татаре 
з геликою добичю повернули до дому Літ. 
Иолск. 25. 

XVIII. Токмо на добичь навшихь козаковь 
знову турки осиліли Сб. літ. (Кр. оп. Млр.) 
ЗІ,—Пебе зась и войско своє Козацкое знач¬ 
ними добичами удоволствовавши, отдаль тор- 
жественноє благодареніє Богу Літ. Вел. II, 
85.—Не ходитиметь подь Очакові. и на иншіе 
бісурманскіє містца вь далекую отлеглость 
для добичей, но туть поблизу имітиметь до¬ 
бичь ІЬ. III, 137. 

2. Промисел, добування, лови. 
XVII. Бивши на рибяой добичи в Мицевом 

курені Прот.; Полт. С. II, 184-6. (1690). 
XVIII. Нижше пороговь, рибними и зві- 

ринними добичами бавячися Вел. Сказ. 11. 
ДОБИЯТИСЯ, де. (ц. сл.). Добиватися. 
XVII. Крстомь стьімь мьі добідемоед нба 

Рад. Ог. 468. 
ДОБЛЕ, присл. (ст. ц. сл.). Мужньо. 
XVII. Голубі жслчи не маеть. ноекбмь 

не юбражаєть, ногтми не шкодить добле, 
зерня чястіє зббде Рук. А1» 362, к. 120. 
ДОБЛЯТОКЬ, рм. Двох літ, дворічник. 
XVIII. Товару: коровь дойшіхь 44... чет¬ 

вертакові—13, третяковь—21, доблятковь—12, 
назимковь—12 Дя. Марк. І, 90. 
ДОБОРИКАТИ, де. Доревти. 
XVIII. Тамь вась отешаю... где чорний 

ііесь недобрешеть, где чорний буякь недобо- 
ричеть Угр. Заг. 58. 
ДОБОШЬ, рм. (уг. (ІоЬоз). Військовий буб- 

писта, довбиш. 
XVIII. Котли новин міднии великий зь 

добошемьВзл. Сказ. 29.—Толко самого добоша 
оставь... онь єсть туть потребеиь... вдарить- 
на котлахь Арх. Сул. 41 (1721). 
ДОБРАНОЧЬ, присл. Зичення доброї, себ¬ 

то спокійної, щасливої ночі, добраніч. 
XVII. В’ вечерь зичачи праве би бита добра¬ 

ночь и ємЬ’ во сні емртномь Рук. № 362, к. 
127-6. 

XVIII. ВоЬгаиосх, йшегупа, ішж іа ніс 
зрауу Укр.-Р. Арх. ЇХ, 26. 
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Давати, дати, отдати добраночт», на добра- 
ночь, зичити доброї ночі. 

XVIII. Син умерлий... трикроть добраноч 
остатную даєть бв. Реш. 360 (1710).—Кому 
дати на добраночь дівчині небозі Рук. К. 
У. № 21, к. 9.—Апотомь отдавши добраночь... 
отьіхаль Діар. Хан. 15. 
ДОБРАТИ, де. Див. Добирати. 
ДОБРЕ, прися. 1. Як належить, га-разд; 

ІІІЛКОМ. 

XV. 0 том'ь добре відають ЮРГр. № 53 
(1422).—Комужь будеть того потребно, иж бьі 
добре вразуміль ІЬ. 69 (1433).—А при томь 
бши и того добре свідомьі Ак. ЮЗР. II, 
109 (1470). 

XVI. Не внелухагшй добре листа Кн. 
Гродск. Луцк. 80 (1562).— То на собе вся 
Украйна и далшиє поветьі отт> Украйни добре 
чують, якую шкоду и полонь ириймують Арх. 
ЮЗР. III, І, 5 (1568) —II то могли сенаторове 
слншать добре: бо бши окна на улицу Кул. 
Мат. І, 68 (1596). — Папежь... добре веда- 
еть о вашомь упоре и иепослушеньстве Отп. 
И. П. кл. Остр. 1061. 

. XVII. Тни котории добре чинили, пой- 
•дуть до живота вічного, а которни зле жили, 
до огга вічного Кн. о Вірі, 52.—Мьогіе и не 
розуммли добре того ІЬ. 72.—белим добре мо¬ 
вив за щож мя биеш бв. Реш. 41-6. — Я ого 
не знаю добре ІЬ. 65-6,—Вадить добре іАЧИца 
где пиво., албо горілка Рад. Він. 1100.— 
През людей околичних сусідь, коториє добре 
ее знали Акт. Старод. кн. 93. 

XVIII. Хто собі варив исти, знаю добре, 
же той исть Вірші різдв. 143,—Барабашь 
потимь усталіовавшися добре на полковни- 
честві черкаском, и держачи в себе тіе при- 
вилея королевскиє... бил возбуждаєм при тих 
правах непремінно стояти Вел. Сказ. 15.— 
Хань добре зпаль язикь козацкий ІЬ. 25. 

2. Доброчинно; ласкаво, зичмво. 
XVI. Чините добре тьімь которьщ вась не- 

навидлть бв. Пер. 37. 
XVII. Блговоли:... добре кому пріаю Бер. 

Лекс. 4. — Блсвлаю: Добре мовлю, хвали 
виславляло, добре кажг/ ІЬ. 6. 

3. Щасливо, пожато. 
XVII. Чікь... прягнеть жебь ся ему добре 

поводило бз. Реш. 18.—6елг« <а тебі вь всемь 
добре поводит, щастит, то и нам Рад. Вія. 401.— 
И знову иочегаь Речупосполмтою добре р а тати 
Гал. Н. н. 57-8. — Жили добре, ведлугь 
ириказанА Бжого Гал. Гр. Розм. 19.—А онь, 
яко простакь, а маючися добре, не жалуючи, 
кождого дароваль Літ. Сам. 71. 

XVIII. Коли добре, то еще хочет ліпшей 
Клим. Прип. 221. 

4. Корисно, пожиточно. 
XVIII. То єсть добре, Вже блгослови! Сіма 

Сл. В. 8 (1772).—Попели зь печівь на городи 
виносити и роскидати єсть добре Укр. Госп. 
Пор. 74. 

5. В такій мірі як треба. 
XVI. Потомь поведшь пань Гулевичь, че- 

ловекь досить добре годний Кул. Мат. І, 
67 (1596). 

XVII. Поясь добре широкий міедами зло¬ 
том претиканьїй Арх. ЮЗР. 1, ХІТ 19 (1619).—- 
Добре здороЕнй на умнель Літ. Густ. м. 44 
(Тест. Торск.).—Вш.... ьеселим оуживаючи 
добре якь потраьь, такь и иапоев Ал. Печ. 
178.—Дали били битву добре Турчинові Літ. 
Сам. 130.—В су. ідтві зостаючи, свідомем 
барзо добре Ак. ЇІолт. Гор. Ур. І, 201 (1670).— 
Что ому добре розумного реку Ліств. 
25-6. 

XVIII. Пань Потоцкий загріль уже добре 
лобь свой сикеромь Вел. Сказ. 6. — Варедой 
рути вь воді впарь добре Млр. дом. ліч. 23 — 
Май же жел/бзце тоякоє, якь шішлка, и на 
концге. закривляноє добре Укр. Госп. Пор. 62 — 
Воли упаслися добре ІЬ. 67. — Треба щфь... 
сг&ркою понакурували добре ІЬ. 73.—То и за те 
вь купі добре насидівся Діал. Прозба, 409. 

6. Добре не, мало ке, трохи не. 
XVII. Аврелиан... з великого гніву добре 

не ошаліль Жив. Св. 82. 
7. Добре вт> ночі., до пізньої ночі, до пізна 

вночі.. 
XVI. Тами же есмо колко годинь, от вечорку 

аж добре в ноч, пили Кн. Гродск. Луцк. 175 
(1565). 
ДОБРЕВАЖНЬІЙ, прикм. Повної ваги, на¬ 

лежної ваги. 
XVI. Позичила ми сто золотих черленьк 

угорских добреважних и ланцух золотий 
важностю сто золотих черленнх Арх. ЮЗР. 
VIII, III, 14 (1546). 
ДОБРЕНЬКЬІЙ, прикм. Здрібн. від «добрий». 
Добренька, (перш.) горілка. 
XVIII. Добренкою почастуй, великими ста- 

каномь, то будемь ми тебі 3”ать, милостивьшь 
паномь Пер. Мат. III, II, 167 (Некрашевич). 
Д0БРЕСЛ0ВИТИ, де. Хвалити, добре го¬ 

ворити про кого. 
XVII. Дибреслозте проклинаючих’ вась бв. 

Калл. 558. 
ДОБРЕХАТИ, де. Досягти бреханням. 
XVIII. Тамь вась отсьілаю... где чорний 

несь недобрешеть Угр. Заг. 58. 
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ДОБРЕХАТИСЯ , де. Дійти до якого наслідку 
брешучи. 

XVI. А ти... щекайже, якось почать — 
азали ся чого добрешепгь! Антир. 943. 
ДОБРИВЕЧОРЬ, присл. Зичення доброго ве¬ 

чора. 
XVII: Яиовенко... вищим в хату говорил... 

добривечор Прот. Полт. С. І, 198-6. (1698). 
ДОБРИДЕНЬ, присл. Зичення доброго дня. 
XVIII. Боже дай на добридень вашмосці 

Вірші воскр. 29. 
ДОБРИТИ, де. Признавати, звати добрим, 

хвалити. 
XVII. Біжу: хв'їлю, щастд кому признавай, 

ту, д)брю Б'р. Лзкс. 7. 
ДОБРИТИСЯ, де. Піддобрюватися, при.пи¬ 

лятися. 
XVII. И самои пани, и слугамь, и вьсякому 

чоловику добрлсьоя, штобь то нихто на мене 
худого слозаяе мозиль Кул. Мат. І, 31 (16)4). 

1. ДОБРО, рм. 1. Щастя, щасливе жаття, 
гаразд. 

XIV. Нз остати -и короля ни которимь ве- 
ремялемь, а ни которьшь діломь, ни у лисЬ 
ни у добрі не отзеречл ми ся короля Ак. ЮЗР. 
II, 102 (1386). 

XV. И на томь хреть четьньга целоваста, 
яко не розлучлтие има ни вь добрі ни вь злі 
Ил. 418 (115)). 

XVIII. Ці будст- тебе блгодарити тогдьі оу 
злі, якь телерь оу добрі? ПіМ. укр. м. І, 
26) (Рк. Тесл.).—Снль молодшій... узявь собі 
на розумь, ажь бьпь у добрі и потумь погу- 
блзь чість ІЬуч. Ндг. 7. 

2. Добрість: 
XV. Діль бдлзть ємоу Бь вазнь... во 

ясемь зі его дооро и ираздоу Ил. 906 (1287). 
3. Добра річ, пожиток, користь. 
XVI. Га жлди кряж овали, собі лихо намь 

добро тшіь паномь зедлали Хрон. Рьмшіл, 
218. 

XVII. Влго: Добро Бзр. Лзкс. 4—Ярмо моє 
езть добро, и берзмд моє легко Лбк. на оси. 
ум. 25.—Недосвіт на томь аби тнлко собі 
лобрь оузичхтя, але и таль которие йод 
звірхяостю Тест. Вас. 43.—Чютяостей вашлхь 
есіхь добрь знчщзнй отець вь Духу и па- 
стирь Мзлетій Смотриций Гол. П. М. І, 286 
(Смотр. 1626).—В’ нбі в/5чінз и невшознш 
добра лвдем’ стшгь наготовано Гал. Кл. Раз. 
І, 46,—Ола (отчизла) вась зникала, олавась 
всіма добрами збагатила Рад. (Мірк.) 39,—Аби 
єсь небзшихь добрь могла доступити Суд 
Бож. 297. 

XVIII. Барабашь... о добрі людскомь йоспо- 

литомь згола своєго не хотіль иміти старання 
Бел. Сказ. 15.—Вошей милости всего добра 
зичливий приятель Зіновий Богдань Хнелниц- 
кий іЬ. 19. — бсть деякоє зіля доброє на 
лікь, тото то добро и лишено вьідь Бога Поуч. 
Няг. 155. 

4. Майно, власність, маток. 
XVI. Старости годовьіє мають всего добра 

оного братства сь пилностью досмотріти Ак. 
ЮЗР. І, 104 (1538).—Из’бероу до неи всі 
лшта мои ив’се добро моє 6в. Пер. 53.—Пока- 
заль тежь конституцню на сойме Варшав- 
скомь... о добрахь костельяьіхь уфаленую 
Арх. ЮЗР. І, VI, 82 (1591).—Заруку... на 
добрахь его власнмхь лежачлхь и рухомьіхь, 
где колвекь в паньствахь нашихь будучихь, 
сказуємн іЬ. 216 (1599).—Гдь... богачом до- 
даєг добрь, додаєгь маетностій Отії. кл. Ост». 
И. П. (етдр.) 46. 

XVII. Добра мои вси такь лежачнє, яко 
и рухомьіє... отдисую Арх. ЮЗР. І, VI, 506 
(1623).—Школи сратомь, з’ отчметнхь добрь, 
своим фуядрпТ Тит. 309 (Е'ир. 1633).—Памд- 
таймо на то, же добра панів суть дочасіш. 
которнхь з’ собою вз&ги не можемо 6л. Калл. 
520.—Добра єго рухомни и нерухомий Діар.' 
Фял. 136.—Синь... полотровавь все добро 
своє марне 6з. Реш. 7-6.—Яль Окуневичь, 
дозорца добрь панских Акт. Старод. кн. 35.— 
Козаки добивали містсчекь и шість..-, добра 
у всіх огуломь отбираючи и обдираючи Літ. 
Льв. 263,—Рідкій ... того грабленія тихь 
лобрь не чиниль Літ. Сам. 13. 

XVIII. Волимо соб В без бВди сидіти при 
своих добрахь Ал. Типі. 57. — (Хмедницкий) 
на тих то добрах своихь живучи, осадиль сло¬ 
боду Суботовскую Взл. Сказ. 7.—Діна... уні- 
версалная ассеку рація на потвержене добрь 
монастирскихь Літ. Взл. II, 90.—От начала 
всіхь вешей добра бьіли всімь людямь спол- 
ніє С. і Р. 3.—Жвдове мали из собою много 
добра Пш. укр. м. І, 252 (Рк. Тесл.). 

Іі. ДОБРО, присл. Гаразд, добре. 
XV. Се не добро єсть мало городовь около 

Кьіеза Ил. 106 (988) —Д збро бьі нам гедне с то¬ 
бою оумрети іЬ. (ХП ) 920 (1289). 

XVI. На все не добо» и не споро било стало 
Кул. Мат. І, 55 (1588). 

XVII Тайну царскую сокрьгги добро ест 
Ветх. С газ. 55. 

XVIII. Недобро на світігольїшамьКлим. 
Вірші, 62—Принеси Вже гостд жеби нам 
добро Ким. Прип. 238,—Того року кто по 
сіяв, добоо оуродилося Літ. Гукл. 77. 
ДОБРОВА, рж. Див. Дуброва. 
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XIV. Ліси и добровм и пола... то все даль 
есмь ладомирови ЮРГр. № 12 (1377). 

XV. А доброва вса ис нашими ловьі по го- 

рюховпскую дорогу ЮРГр. № 81 (1445). 
XVII. Водно... на пашні доброву драти 

Мат. и зам. 159 (1665).—Продалем... в доброві 
лань Прот. Подт. С. II, 35-6. (1676).—Ліси 
з добровою ІЬ. 219-6 {1690). 
Д 0БР0В0Л ЕН(Ь)СТВО, рн. (йол. (ІоЬгсжо- 

Іеп'вБто). Прихильність, зичливість, ласка. 
XV. Тежь и у ріки Ущачьт тоезки добро- 

воленство даемь ішь добить свой паствити 
Ак. ЗР. І, 181 (1498). 

XVI. Доброволеньства міди оть предковь 
нашихь великихь князей... и просили паси, 
абн есмо имь вси тиє права и доброволень¬ 
ства нашими привильемь потвердили Ак. ЗР. 
II, 87 (1511).—Бачачи приязнь и великеє 
доброволеньство оть его милости Ак. ЮЗР. 
1,66 (1525).—Далемь ей доброволеньство и моць 
тоє віно ее... отдати АгсЬ. &п§. VII. 63 (1561). 
Д0БР0В0Л(Ь)НЕ, ДОБРОВОЛНО, присл. 

З власті волі, доброхіть, неп.римушено. 
XIV. Продали емоу доброволно ЮРГр. № 8 

(1368).—Уставили есмо, ижь би жидове про¬ 
давали всякую речь доброволне Лат. евр. І, 
21 (1388). 
і XV. ІІришедши пред нас очвисте и добро¬ 
волне пани махна узвертовская и отступила 
узвартова пані яхні кьшекои ЮРГр. № 46 
(1414).—А коли назад оусхочет поити до земди 
молдавскоеи имаєт поети доброволне с ь своєю 
панею ІЬ. 87 (1454). 

XVI. Ганна Кгамратовая... пришедши сама 
доброволне, по своєй доброй води визнала и 
поведила Арх. ЮЗР. VI, І, 61 (1568).—Мойсей 
Манкевич очевисто и доброволно вьізнал на 
в ряде ІЬ. І, VI, 77 (1586). 

XVII. Доброволне—волею, изволеніемь, про- 
изволеніемь, произволитеяиі, барзо Синон. 
сл.-р. 20,—Здари нами пане доброволне и 
без нагани взивати тебе нбеного Ба Отца. 
0 обр. 92.—Пасіте котороє єсть у вась стадо 
Божіє, доглядаючи не поневолив, але добро¬ 
волне -Копист. Пал. 420,—Снь Бжій предвіч¬ 
ний для збавеня людского доброволне... знету- 
шіль на низкость земную Гол. П. М. II, 
380 (1645).—За тоє есмо єи доброволне пустили 
Ал. ІІеч. 176.—Ставьши поблічне, Тимко 
Лукяненко.. без жадного примусу доброволне 
призналися Ак. Полт. Гор. Ур. І, 5 (1664).—- 
Хлопец... доброволно... вирикшн даль слово 
на годовь три в послушаніє себе Кн. Цеху 
Кр. 7 (1678).—Тобі земля міла доброволне 
родити Крон. Боб. 5. 

XVIII. П,<шнй доброволно хоробьі добретн 
Клим. Вірші, 55.—Для чловека окрутниє 
муки утерпіли добровольне од тиранской руки 
Вірші різдв. 136.—Тоє вам приказую, же- 
бисте з жидами доброволне не или и не пили 
Пам. укр. м. IV, 63 (Рк. Дрогоб.).—Сам доб¬ 
роволно на суді признал’ся С. і Р. 26. 
ДОБРОВОЛ(Ь)НОСТЬ, рж. Добра воля, доб¬ 

ра хіть. 
XVI. Хотіли заказати, ижьби купци не 

міли добровольпости іхаеья через панства 
єго милости Ак. ЗР. І, 349 (1503). 

XVII. Далеко ліпшій ести в речах потреб- 
них обичай нижи родзай, и деброволность- ■ 
над прирожопньй моусь Тест. Вас. 34.—вга 
хут и доброволност... до того приводят 6в. 
Реш. 11. 
ДОЕРОВОЛ(Ь)НЬІЙ, прикм. ІЦо з~ власної 

волі виник, непримуштий. 
XV. Ми видівіпе єго млердье к нами о 

доброволноє пристанье... дали єсми... наші 
листи ЮРГр. № 68 (1433). 

XVII. Самовластіе. самозолнаА волность, 
доброволнаА вол’ность, воліша вола Бер. Лекс. 
142.—Для вписаня до книги... подали листь 
доГровольннй запис свой Гол. П. М. II, 
232 (1642).— Такій єсть гріхи доброволноє 
забойство Гал. Гр. Розм. 10.—Гріхи зголи 
з воли залежить, так иж єслн доброволннй 
не ест гріхомь бит не може Рук. № 0. 4°. 86 
к. 49.—Магістрати, вислухавши обох сторони 
добровслного их межи ими поділу... роска- 
зади про память... записати Акт. Старод. 
кн. 113. 

XVIII. Чинимо відомо сими нашими доб- 
роволними писаниемн Мат. Ист. ЮР. 62 
(1718).—Запишется і обовяже.тея в’ чем ли- 
стоми с’воимь, записоми доброголннми С. і Р. 
25-6.—Оупоминаеть наси Апостоли стий аже- 
бнемо... сами доброволноє до злого н.шукали 
подущонА Науки парох. 3. 
Добровол(ь)на дорога, їжджавий шлях. 
XIV. Мартини жаловаль на Минулу ижь 

виняли иси колитьі осмь копи грошей, кгвал- 
томь; на. добровольной дорозі, у торговую 
днину Ак. ЗР. 1,15 (1347). 

XVI. Розбой на добровольной дорозі Ак. 
ЗР. 11,80(1511).—Перенемши того урядника... 
на доброволной дорозе розбойньши обнчаєми- 
окрутне побили Ж. Курб. І, 66 ( 575). 
ДОБРОВОННОСТЬ, рж. 1. Запашність, па¬ 

хучість, добрий запах. 
XVI. Тягни мя по собі, побігаєм ви доб- 

ровопности мастій твоихн П. П. 49. 
2. Пахощі, пахуче надіб’я. 
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’ XVII. Іїовунхана, запахи, добровов’ностми 
намазованл сд Шм. укр. м. IV, 204 (Рк. 
Отвськ). 
ДОБРО. ОННЬІЙ, прикм. Запашний, паху¬ 

чий. 
XV. И проводили и со блгопохвалннми 

пі'ми и кадильї добровоньньши Ип. 919 
(1289). 

XVII. Оть мученическихь костей миро доб- 
рононное не можете ли благодатно Божію 
изьтйти Арх ЮЗР. І. VIII. 100 (0 обр.). 
Д9БГОВУЛНО, присл. Див. Доброго;™. 
XIV. Продали иоуздали ему добровоулно... 

а оу ставу радивоунької і ловити сітью ему 
добровоулно ЮРГр. № 6 (1366). 
ДОбРОВЬРНЬІЙ, прикм. Доброї віри, бла¬ 

гочестивий. 
XVII. Добровірннми христіянами будучи, 

мережите віри своєй православной Ак. ЗР. 
V, 184 (1685). 
даоддтньїй, прикм. Що подає добро. 
XVII. гіе зазрослива єст’ ласка и всякому 

хотдчому дгбролатна 6в. Калл. 836. 
Д0ЕР0ДЕЙ, до:РОДІЙ, ДО.РОДБЙ, рм. 

І: Що діє добро, доброчинець. 
XVI. Благодгатель, добродій Зиз. Лекс. 93.— 

А тебе бьі, брата своего, не хотіли собі про¬ 
тивника и непріятеля мітй, але правого друга 
к добродія Ак. ЗР. І, 221 (1501).—Господина 
її добродія моего пана Олбрахта Ак. ЮЗР. 
1, 76 (1529).—КеДзгот шесг п'яті па рояяіи 
гМ.'іот, а па росішліи сі Ьгсісрт Арх. 
ЮЗР. VII, І, 140 (1545).—Цревє поганс’кьщ 
чрьствуюто над тими то а обладаюіце ими 
(добродійми назьівани бнвають) 6в. Пер. 72.— 
Не хзтите бьіть невдячними, грубими, ко'орне 
добродеєвгь своихі) не знают Берест, соб. 318. 

XVII. Блгодатель: Добродій, или доброго 
давца Бер. Лекс. 4,—Добродій—благодітель 
Силон. сл -р. 20.—Пана и добродгед повол- 
ньш и наинизшій Слуга Алехандрь Митура 
Тит. 16 (1618).—Поддкованє отдаючм добро- 
дши и Мчнку в’ тую суботу колувами г.амдт 
его, вєсєлачіГа оучинмли Тр. пости. 274.— 
бели ти Оць мой добродій мой, патронг мой 
язнемзгаешь, нехай и я изнемагаю с тобою 
Рад. Він. 402 —Злосливий азьікь, перво ниж 

'кого иншого пана свсєго и’добродід оукусить 
«изранить Домецк. 108—Добродію мой за¬ 
стуй, мя грон ми Прот. Полт. С. II, 188-6. 
(1690).—Дупгь нашихь великій добродій и 
іюбитель ’Гранкв. П. Мн. ЗО.—Такий ест ко¬ 
пець тиранам которьге на Пна и добродія... 
поднотаться Крон. Боб. 300-6. 

XVIII. Дробязка над добродієм своим чи- 

нит викрути Прот. Полт. С. І, 238-6 (1701).—■ 
Яшевелможниймосці добродію Бел. Сваз.б.-— 
Ясне вєлможеій милосціїій Пане Гетмане, 
нашь велце даскагій добродію Літ. Бел. 
II, 498. — Ясневедможпій милостигій Пане 
Гетмане, Пане, Папе, а добродію мой гели- 
кій! іЬ. III, 131—Пна и великого добродія 
штжайший слуга Кн. Нос. 2. 

2. Титул такий. 
XVII. А то тьіхь, добродію, людей орда 

порубала Ак. ЗР. V, 192 (1686). 
XVIII. Где самь будешь, и мене там озмепгь, 

добродію Богота. 25. 
ДОБРОДЕЙСТВО, рп. Див. Добродійство. 
XVI. Смотречи на великую ласку и добро- 

действа твоє... именн тгоєго виколи ке могу 
запаметати Лист И. П. 991. 
ДОБРОДІЙКА, рж. Доброчипнщя. 
XVII. Тоє двоє казане... до Вмс своєе 

Млс Панеє и добродійки послати оумнеди- 
ломь Карп. Каз. (пр.).—-Тавива добродійка 
ихь и ядмргаица умерла Тет. 115 (Кодист. 
1625).—Сі оей Велце Млстивой Паней и Добро¬ 
дійці Льторь ласки Вжеи... вшить Гал. Н. н. 
(пр.) Ав,—И позналь же то бьіт міла єго до¬ 
бродійка Жит. Св. 541-6. 

XVIII. О добродійко моя! ГОра мні за 
моимь дідомь дітіть Сковор. 232. 
ДОБРОДЬЙСКЬіЙ, прикм. від «добродж». 
XVII. Виразная воля добродійская Прот. 

Полт. С. її, 19-6. (1677). 
XVIII. Доношу... пнові моєму... добро¬ 

дійному прізриііію Кн. Нос. 2. 
ДОБРОДБЙСТВО, рп. Добро зроблене кому, 

доброчинність, ласт, поміч. 
XV. Про ть жь дзь про Юто добродійство 

проречйньїхь паповь приступаю и пристт- 
пиль есмь ЮРГр. № 71 (1434). 

XVI. БлготтелстЕо, добродійство Зиз. 
Лекс. 98—Убачивши ласку и добродійство 
ку собі єго милости князя... записаль гесь 
стаіокь сгой... сину єґо милости Ак. ЮЗР. 
І, 70 (1526).—Оть которихь (приятедей) єшо 
великеє добродійстео и приязни знадь Арх. 
ЮЗР. І, І, 23 (1570). 

XVII. Бдгодіаніє: Добродійство, цнота Бер- 
Лекс. о,—Добріпріємлющій, ьотарий добро. 
дійстго одержуєть іЬ. 34,—Добродійство— 
благодітедство. Добродійство показую—уб- 
лаясаю. Добродійство заживать—бдагоностра- 
дать Сішон. сл.-р. 20—Дознагшьі гойшхь 
а знаменитихь з милостивеє ласки Вм добро- 
дійств... з вдАЧно-памАїйого оумьісду их 
ішкгдьі не вьіпущаю Карп. Каз. (пр.).— Вбозу 
таяж Поеми, гдиусльппала о добродійстві про- 
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тичко Руві, показаномь от него. рекла Арх. 
ЮЗР. І, VIII, 376 (Кошм. 1625).—Я єстем 
тобі вірньш пріятедемь, памятаючи на тгои 
добродійства Ал. Печ. 178—Вдачность треба 
за добродійство освід’чати Гал. Н. н. 137.— 
Отець вашь нбгньїй .дает гшедякое сгоє добро¬ 
дійство 6в. Реш. 63-6.—-НзВДдЧНЬІЙ ест’, ко- 
торьй взд^тя добродійство, не признавайте а 
Рад. Ог. (пр.) 6.—Хто єст хлібомь и иньши 
добродійстві! ота кого оудоголень Сб. ЮР. 88 
(1679).—Многіи и чуднни добродійства твои 
Транкв. П. Мн. 31.—Онт. пилне щепид віру 
Хву, праве крапну всю до Хрста приводи 
през чуда и великій добродій! тга над хорими 
и оуломаьши Пам. укр. м. III, 181 (Перем, 
їїрол.).— Рано и вечерь визнавати добродій¬ 
ство Господнє Рук. Хрон. 61. 

XVIII. Тую теди ласку, добродійство, ми- 
„іоеердіе показанеє, вдячне привяпци, цілоє 
поддан:тЕо и зичливую вірвость обіцуємо 
Літ. Вед. IV, 269 (Діар. Ок.).—За котороє 

«єго добродійство зараз Хс ему нагородшгь 
Пам. укп. м. II, 154 (Рк. Сок.). 
ДОБРОДЬЛНЬІЙ, прикм. Що добре робив, 

.поступу вав. 
XVI. Вірннє а добродіятиме толко смерь- 

тію зь дочасного на вічное преміняютея Арх. 
ЮЗР. І. VII, 232 (1587).. 
ДОБРОЕ, рн. Див. Добро 4. 
XVII. Шарпають чужеє добро'є Гад. Кд. 

Раз. І, 58. —В ден по своє доороє (свиню) не 
присилала та в ночи Ак. ІІодт. Гор. Ур. І, 
55 (1665). —Недріятелі ваші ударили на за- 
мокь и взяли все доброе ваше Рук. № 0, 4°, 
86, к. 53. 

XVIII. Свіцкий ' господар во всем водень 
в своем добром а чернець юж нивчемь не¬ 
волень Кпим. Вірші, 61. — Которимь то по¬ 
зеленієм, жядьімь домомь, ота мене добро- 
водне проданномь, яко вь своємь добромь 
жить и вдадіть ему Сб. Мат. Лівоб. Укр. 
263 (1757). 
ДОБРОЗИЧЛИВИЙ, прикм. Доброї волі со 
ш.о. що добра зичить кому. 

XVIII. Вьісоконреподобп ійшій господинь 
«отець ігумень, доброзичливий мой благоді- 
тель! Люти Конт. 7. 
ДОБРОКОННЬІЙ , прикм. Що має доброго коня. 
XVIII. Сколко возможно нарядит козаковь 

доброконнихь и оружейних в поход Дн. 
Марк. IV, 38. 
ДОБРОНРАВНЬІЙ, прикм. (ц. сл.). Добрий, 

-доброго звичаю. 
XV. И ведкь обьічаи добронравень иміяшеть 

йп. 583 (1175). 

XVIII. Чого во сні добронрагнимь людгмь 
не снило би ся, то тоє... здоба Вас. 36. Мат. 
Лі-об. Уі р. 92 (1714). 
ДОВРОПАМЯТНЬІЙ, прикм. Що залишив 

по собі добру пам ять. 
XVIII. Добро: амятній вождь нсиіь и Г т- 

мань Богдань Хмелницвій Літ. Ве,л. II, III. 
ДОБРОПЛ ОДНЬІЙ, прикм. Родючий, пло¬ 

дючий. 
XVII. (Земля) красна біхь, доброп'одна 

ражчах не ожина Д. Тунт. 96. 41 
ДОБРОСЕРДЬЕ, рн. Добросердість, добре 

серце, ласкавість, ласка. 
XV. Плагашагд по немь вси Смоліндні 

поминающе добросерді є єго до себе Ип. 616 
(1180). 
ДОБРОСЛАВНЬІЙ, прикм. Доброї слави, що 

має добру славу. 
XVIII. (Урядники) довжині бить законо- 

рожденньїє; вь дому всегда живущіє, добро- 
сла-ньї согого":чш Стат. 159. 
ДОБРОСЛОВИТИ, де. Див. Добресповити. 
XVII. Св. ФЬіа... церко-ь наша прияяла 

почитати и тосроллот'ити Копій т. Пал. 757. 
ДОБРОСОВВСТНЬІЙ, прикм. (ц. сл.). Сум¬ 

лінний. 
XVIII. Неподобаета чинити не тилко Гет- 

манозі, но и всякому Хоистіянскому добро- 
созістному че.созікові Літ. Вел. II, 34,— 
Универсаль дозволяючій на уряд сотництра 
змежи тогариства сеоєго избрати дг'охь то- 

варишозь докро'’о,,ігньіх Вас. 36. Мат. Лі¬ 
воб. Укл. 105 (1723). 
ДОБРОСГАЛЬІЙ, прикм. Непохитний, ста¬ 

лий. 
XVII. Місто Кієвь здавна во благочестіи 

всхо’пає церкви дозросталоє Пам. КК. II, 
397 (1620). 
Д0БР0СТН0, присл. (ц. сл.). Добре, добра . 

річ. 
XVII. Добростно старанє міти Бар. Пи¬ 

сьма. 132. 
ДОБРОСТЬ, рж. Добрість. ласкавість, ла¬ 

гідність. доброчинність. 
XVI. Король єго милосте маєть царю, за 

добрость єго, вь кождьій годь помилку поси¬ 
лати Ак. ЗР. II, 364 (1540).—Дознавши великую 
ласку и милость ота єго милості! малжонка 
моєго милого, за которую добро;ть и милость... 
записую ему часть именья Кя. Гродск. Луцк. 
202 (1573). 

XVII. Щасте члкозі подаєт бог з ласки и 
добрости своєи Єв. Реш. 403-6.—Маєть и члвкь 
в себі добрость Рад. Ог. 133,— З'грішшем’ 
протавко добрости єго Бзкоя, которад мні 
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завше добре чинила и чмяит Рад. Він. 1034.— 
Возлюбиша бо єго велми за єго великую 
добрость Літ. Густ. 305.—Жигмунть... ихь 
добростю св\)єю себі прихиляль Крон. Лнт. 
341.—За добрость мою укралисте чару Рук. 
Хрон. 29. 

XVIII. Доброму за доброст, а злому за злост 
Клим. Прип. 212.—И кто сію милоеть твою, 
добрость и людскость... ТОЛИКИМИ СЛОВІ! изья- 
вити можеть! Літ. Бел. III, 370,—Без’конечну 
Хрста Спасителд добрость оглатйти вь‘ нбі 

станемо а оучостниками Науки парох. 6. 
ДОБРОТА, рж. Добрість. 
XV. Прийму... вініць доброти , от руш 

Гсна Иіі. 56 (969).—Виді же добротоу ег 
вдасть Вереньгірь прирокомь ГІросвіль бі бо 
« нимь биль на воині іЬ. 837 (1257). —Уми¬ 
слили єсмьі, за такни доброти и ласкн, дари 
и иннми ласками имь милостиве отдарить Ак. 
ЗР. І, 73 (1457).—Писаль до князя Дмитрея, 
абн межи нами сь тобою дЬбротн бши ІЬ. 
125 (1493). 

XVI. Послали есмо до НогаЗскихь тол- 
мача нашого о добротахь, хотічи сь ними вь 
братстве и в прьіязяи бити Ак. ЗР. І, 213 
(1500).—У тебе будуть тью послн зь братствомь 
вірннмь и добротами іЬ. II, 51 (1508).—Ку 
кождой потребе моей, за озпаменемь моимь, 
зь доброти своєй, не бьши линивьі Арх. 
ЮЗР. І, І, 24 (1570). , и 

XVII. Красную то доброту пророк назьі- 
вает, кому ся благодать в дши изливаеть Вірші 
правд. 74.—Шарне и незм»рннє бжественньїА 
доброти Домецк. ІЗ,—Тая такь великая доб¬ 
рота и щедробливость, каждому намь освід- 
чаючаяся, била відома Ак. ЗР. V, 225 (1689). 

XVIII. Усякий бай не иньшая доброта, 
лише єсть дявудская молитва Поуч. Няг. 
155.—Дати... бнвают скло(н)нни до доброти 
и до правди Пр. Госп. 8. И ' -щ 
ДОБРОТВОРЕЦЬ, рм. Хто добро творить, 

доброчинець. 
XVII. Бонафтцій: Добротворець Бер. Лекс. 

246. 
ДОБРОТЛИВЕ, присл. (йол. '(ІоЬгоШше). 

Ласкаво, милостиво. 
XVII. Добротливе и отцовско Хс Гсдь з’ 

Учнкйми своша о6ходитса 6в. Калл. 453. 
XVIII. Зсилаєть мене сюда бго Королев- 

ская Милоеть болі своєй зь віявленіемь на 
заздь Вашей Мости Мосці Панства, которій 
добротливе чрезь свои зложиль універсали 
Літ. Бел. III. 249. 
Ді ’^РОТЛИВОСТЬ, рж. (гіол. ФзЬгоНі- 

Ласт, милостивість, добрість. ' 
Історичний словник—II. 

XVI. ВлагостмнА, добротливость, щедроб- 
ливость Зиз. Лекс. 94.—бго королевская 
милоеть... зь ласки и добротливости своєе пань- 
скоі, рачиль росказати Ак. ЗР. III, 4 (1547).— 
Ласка и добротливость оказалася Збавителя 
нашего Бога Йст. о разб. Флор. соб. 444. 

XVII. Блгостмна- Добротливость, щедроб- 
ливост ласкавост,млсть,доброт,млсрд’е. Беніґ- 
нітас Бер. Лекс. 6.—Блгодателство. Добротли- 
вост ІЬ. 211. — Добротливость — благостиня, 
благбдітелстЕр, благость Синон. сл.-р. 21 — 
ІІась слнце зе Всходу справедливости, навежяет’ 
всіхь з’ гойпои добротливости Бер. Вірші, 
67. — Звітажйєть добротливость ку члвку 
Бозкал Тр. гіоеґн. 39—Жебмсмо за такь 
великую терпливость и добротлигост хвалили 
Ба Гал. Каз. 57-6—3’ добротливости своєй 
Бжеи перебачаль Рад. Ог. (пр.) 4. 

XVIII. Подобало ся твоєи бжои доброт¬ 
ливости члвка на подобие своє сотворити Пам. 
укр. м. II, 60 (Рк. Дрог'об.).—Однакь нічого 
добраво, якь вижу, не терпливость, ни доброт¬ 
ливость моя не могла справити Марк. IV, 
175 (Л. Маз.). . > 
ДОБРОТЛИВЬІЙ, пржм. (пЬл. йоЬгойшу). 

Ласкавий, милостивий, лагідний, сердечний. 
XVI. Благостмп’янй, добротливнй, щедроб- 

ливнй Зиз. Лекс. 94,—Доброт’лявьіи ес коу 
иедоброт’ливнмь и з’лимь Єв. Пер. 37,—Сві- 
домн есмо добротливого самого черезь себе 
прирожецья кр. єго мил'ости Хр. Фил. Алокр. 
1296,—Зь добротдив'оє ласки своєе позьво- 
лити рачиль Аятир. 653. 

XVII. Блгостмнньїй: Добротливнй, щедроб- 
ливьій. Блгостннствг/ю: Добротливнй єстемь 
Бер. Лекс. 6.—Благодатбль: Дббротдивьій. 
щодрьій, ласкавий, млетивнй ІЬ. "211.-Доб¬ 
ротливнй — благоувітливьгіі, благоволителннй 
благодітельннй, благочестивий Сшон. сл.-р. 
21—То так’ можннй и добротливьій пань 
слоугь и оугодниковь СВОИХЬ прОСЛаВЛАЄТЬ 
Карп. Каз. З,— За ласкою добротливого Бга 
Смотр. Каз. 29—Стат. Полоцк. Бр. 9-6,— 
Бгь справедливнмь и добротливьмь бручи, 
подасть Тр. пости. 38. — Надь власньшь 
добротливнм отцемь розбестивши, тисячми 
рань на тгелі пречистомь задаєть Діад. 
Волк. 56.—Тоть . котрий падю Нбо мгерить 
добротливьій, нехь в’ Нарахь даррть поча¬ 
того щасливий Тит. 297 (Еорр. 1632).—За 
помочу добротдиваго Бога Арх. ЮЗРДІ, 
XII, 7? '1633). 

XVII. -’і. же не схощешь мститися 
кривди, п‘ шбротливій Укр.-Р. Арх. X, 
248.—'Такь ся смирив’ дла нашего спасенід 

14 
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добротливий Бгь! Пам. укр. м. її, 120 (Рк. 
Тухл.). 
ДОБРОТНЬІЙ, прикм. Див. Дсбрстли- 

ВЬІЙ. 

XVII. Блговолителннй: Добротний Бер. 
Лекс. 4,—Тройцу єдину мовим, сполу благо- 
сл'овеную і сполу добротную Арх. ЮЗР. І, 
■VIII. 128 (0 обр.). 
ДОБРОТРАВЛЕНЬЕ, рп. Добре травлення 

поживи. 
XVIII. Бобе огор’одний... добротравлениє 

творить, легчить Млр. до», ліч. 58. 
ДОБРОТЬ, рж. (нод. (ІоЬхос). Див. Доб¬ 

росте. 

XVI. Беззлобіе, щирад доб’роть Зиз. Лекс. 
93.—А боудете .ли позичати тьшь от которьтхь 
са надієте зась в’здти, ш’тожь вамь за доброть 
ест Єв. Пер. 37. — И шгменшее, прилучившися 
доброму злое всю доброть тут Отп. кл. 
Остр. И. П. 384. 

XVII. Бдгсть: Доброть, цнота Бер. Лекс. 6.— 
Доброть—благость, благостиня Синон. сл.-р. 
21.—Доброть єст милостива 6в. Вил. 32-6,— 
(Богь) вшедАкую доброть в собі замикаєте 
Кн. о Вірі, 175,—Изалн ихь для доброти 
Бозкой за добрнхь міти будете? Копист. 
Пал. 889.—Пастнрь тежь неоашшй доброть 
овець знаєте, злий зась прече з’ овчарні, 
завше внкидаєть Тит. 298 (Еоуар. 1632).— 
Добримь названь бьіваєть той, которьій... 
доброть свою та пожитокь бдшкнихь роепро- 
стираєть Єв. Калл. 528,—За причиною Пре- 
чистои БогОродици и доброти урожоной вашой 
кролевской милости Діар. Фил. 114—Про¬ 
славляти доброть добротливого Бога Транкв. 
П. Мн. 1. 
ДОБРО Ф ОРТУ НННЙ, прикм. Щасливий. 
XVII. Чужій доброфортунньїй бьіть Дм. 

Рост. 52. 
ДОБРОХОТНО, присл. Доброхіть, з доб¬ 

рої волі. 
XVIII. Кузми Данилового купля доброхот- 

но, правилно и безсумнително учиненно Сб. 
Мат. Лівоб. Укр. 93 (1753).—Войт и всякь 
другої судия... должень в правду судит... 
однакь милостиво, склонно и доброхотно Стат. 
160-6. 
ДОБРОХОТНЬІЙ, прикм. Що з доброї волі 

чинить, добровільний. 
XVII. Доброхотньїмь умьюломь прибити не 

рачипгь омішкати Гол. II. М. І, 529 (1633).— 
Всі доброхотньїє забойци без обЄродн сеоєго 
живота грішат Тр. П. М. 908.—Нелицемір¬ 
ною любовію и доброхотною ласкою щирі 
вась упевняємь Ак. ‘ЗР. V, 211 (1687). 

XVIII. По доброхотной ЕЕШЄЙ волі, без 
жадного примусу, продали Сб. Мат. ЛіЕоб. 
Укр. 7 (1725). і* і ; 1' * 
ДОБРОХОТСТВО, рн. Добра воля, добра 

хіть. 
XVIII. Я Марія Григорева отдаю до обн- 

тели Мгарской... ДЕорь свой... з доброхот- 
ства своєго за спсеніє дщи своєї Ак. Мг. м.. 
203 (1725). 
ДОБРОЧИННОСТЕ, рн. 1. Чинення добра.. 
XVII. Бьшь в доброчинности гойний Тит. 

84 (Бер. 1623).—Завшесь мні гойвнє при 
любві своєї отческой внсвідчати рачнль доб¬ 
рочинности Рад. Ог. (пр.) 6—Таковнмь еся- 

кая наша на кождоме містцу и юождого часу 
доброчивность отмовна не будете Ак. ЗР.. 
V, 152 (1678).—Научитеся доброчивности Рук. 
Хрон. 130.—Крон. Боб. 134.—Каждая добро- 
чинность почитаная бити звикла Стат. Подоцк. 
Бр. 15. 

XVIII. Остатпнє послуги вмершнм отдагокт, 
КОТ(рНЄ до гроб'ов іхь опроіождйют... пре- 
стовл’шагос дпш єст то доброчмнност Клем. 

Вірші, 191.—Хавь миого автецессорові єго 
Вдадиславові признаєте ку собі бшшой до¬ 
брочивности Літ. Бел. IV, 70 (Пов. 1728) — 
О яке много и ми от тогоже Хрста Спстєла. 

ношего отбироєме ЩОДСьше ЛЙСКЬ и дьброчгщ- 
н'остей Науки парох. 13. 

2. Чеснота, доброчин. 
XVII. На оупадокь гріхомь нашим’ при- 

шол’ Гсдь, а на довстййіє доброчмнностАМЬ 
Єв. Калл. 921. 
ДОБРОЧИННЬІЙ, прикм. Що чинить добро. 
XVII. За помочниду доброчинную тебе (Бпу) 

маєме Тр. пости. 670—Ови били прзіОЕір- 
ними и доброчинними Рук. Хрон. 295/ 
ДОБРОЧИНЦА, рм. Доброчинний чоловік. 
XVIII. Вдачньімь показавсА ке доброчин¬ 

ці Науки парох. 111. 
ДОБРЬІЙ, прикм. 1. Прихильний до добра, 

добротливий; ласкавий, милосердищ що мав- 
в собі добро. 

XVI. Благій, добрій Зиз. Лекс. 95.—Учи¬ 
телю добрьій, што маю учиніти Єв. Пер. 64.— 
Жаден не єсть добрий єно сам Боге Єв. Вол. 
63. 

XVII. Блгоє: Доброє Бер. Лекс. 4,—Блго- 
серднй: Доброг срдцадаскаЕьій ІЬ. 6.—Добрьій, 
Влгій: добрьій, цданий, сличньїй іЬ. 35.—Доб- 
рьй—благій, добрий, ціль, правий гоеінбьй 
благовінннй Синон. сл.-р. 20,—Добрий день 
або повоженіє доброє—благоденствіє іЬ.—Доб¬ 
рая віра—благочестіє іЬ—Добрая вість—бла¬ 
говісті, благовіщене іЬ—Добрая мисль—бла- 
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годушіе. Доброи мисли заживаю—благодуше- 
ствую ІЬ. 21.—Доброе—благоєіЬ,—Доброєлю- 
бячій—бдаголюбець ІЬ.—Доброє мовлю—бла¬ 
гословлю іЬ. —Доброго сердца—благосердій 
ІЬ.—Тіло боронить дшу от ііьіхм, исправрть 
кь доброму Транкв. Зерц. 23,—Аггль добрий 
шжеть добре члвкови жити Гал. Кл. Раз. 
494.—Обидва из сином злодій и не ест добрьш 
Ак. Полт. Гор. Ур. І, 23 (1665).—бели би віра 
ґрецкая не била добрая, тобн баба твоя Олга 
не, увірила Жит. Св. 528-6.—їди би са их 
бьшь Гс Гдь недоткнуль и доброи им мисли 
не учиниль померли би, били от великого 
страху ІЬ. 594—Солодкий... п добрий єсть 
Господь Рук. № 0. 4° 86, к. 50,—Нехай пере- 
станет зло творити: але нехай добриє ді¬ 
ла творит Єв. Реш. 18.—А чи может що доброє 
повстати от Назарета ІЬ. 19-6.—Якь рихло 
з злим няшимь в гріхь впадемо, такь рихло 
з добрьш нашпмь з него повставати... маємо 
6в. Вил. ІЗ,—Владимирь Мстиславу присягь, 
же ему доброє мислить Крон. Сов. 157.—Дхь 
стнй називаєтсА добрй Гал. -Гр. Розм. 
14-6. 

XVIII. (Поляки) путь перепинали, возбра- 
няя земля, трави и води, которой дОбримь 
и зльшь самь Богь не возбраняєть Кр. оп. 
Млр. 236.—От писма не слишаль, апі от люди 
добрихь нечувавь Сл. о збур. п. (В.) 152 — 
(Сь слугами) міль доброє заховане и приязнь 
Бел. Сказ. 6.—бдность Віри Святой єсть 
фундаменть и душа доброго порядкованя Літ. 
Бел. III, 251—Пиво не диво, диво добриє 
дюди Клим. Прип. 237—Добре дйло бг/де 
тай ді/же потрібне обм Панове Гатку на тото 
мали Урб. 70,—Свід’ки то добриє: Дхь стьій 
и сам Отць Пам. укр. м. II, 183 (Рк. Тесл.).— 
БоЬгут Паві пеЬо, 2ІусЬ рекіот каїаіе Укр.-Р. 
Арх. X, 352. 

2. Що має непогані властивості: додатний, 
шановний, поважний. 

XIV. Учинить которни добрьш члвкь кривду, 
люб воєвода а любо пань учинити неправу 
ис нимь ЮРГр. № 3 (1352).—Чинимь свідочно 
своимь лиетомь всякому доброму, кто жь 
на сей листь посмотрить іЬ. № 10 (1375).— 
Водень продати волень замінити так'о 
доброму яко єсть самь ІЬ. №12(1377).—И вели 
било добрихь при томь іЬ. № 23-а. (1390). 

XV. По сем же уведавше добрій члвці и 
приходну к нему Ип. 145 (1051).—Преста- 
ВИСА добрни старечь Петрь Ильичь іЬ. 340 
(1147).—Иннхь при томь велі добрихь велеб- 
ннхь шлахєтннхь било ЮРГр. № 46 (1414).— 
За добрьш и певний приятелі иміли ІЬ. № 66 

(1433).—(Мужь) храборь добрая діла бага- 
тнрьскаА вділаєт Чет. 1489 р. к. 39. 

XVI. Вказнвали передь нами листи доброі 
памяти отца нашого Ак. ЗР. II, 33 (1507).— 
Визнаваю сим моим листом самь на себе кож- 
димь добримь людем, хто, хочеть єго відати 
Арх. ЮЗР. І, VI, 14(1510).—Маю на то слушний 
док од людей добрих, а віре годних ІЬ. 41 
(1545),—Прикхаль тежь бнль в'озннй... и 
люде добриє сторонннє іЬ. VI, І, 61 (1568). 

XVII. Добрая слава—бдагоискутстЕО. Доб¬ 
рои слави—благоискусньїй, благоискуствуємнй 
Синон. сл.-р. 21.—Привезли па Москву... мно- 
жество добрихь, зацпнхь пановь и паней 
Кул. Мат. І, 84 (1606).—А туть сами ви доб¬ 
рни мододци уважити можете, же тая ваша 
подь православними царями нашими служба 
доброю и правдивою будучи, єсть Еамь вь славу 
и вь пожитокь Ак. ЗР. V, 184 (1685).—Ново- 
избранного сотника вашего чтіте... а онь 
вась всіхь добрихь м'олодцоеь любячи, бу- 
деть кь вамь ласковимь Вас.*36. Мат. Лівоб. 
Укр. 100 (1693). 

XVIII. Хмелницкий... бодретвоваль зь кил- 
конадцятма другами своїми добрими и поуфа- 
лими молодцями Бел. Сказ. 17. ) , 

3. Добщ тости, доброго їатунку:, смачний. 
XVI. Не єст доброє дреьо котороє родить 

злий плод и не єст древо злоє котороє родить 
плод добрьш 6в. Пер. 38.—Коли (ділки) ся 
научать, а ми ихь зася пустимо до вась. одно 
штоби міли голоси добрьш Ак. ЮЗР. І, І42 
(1558).—(Гречиха) хотяжь не росла, але до¬ 
бра Кул. Мат. І, 62 (1592).—Але хочешь ли 
лепей позвати добриє оеоши тоє светоє єдино- 
сти, читай же пилней тотьже листь мой бтн. 
И. П. кл. Остр. 1065. 

XVII. Потрави жадніє и пива добріє кеш- 
товати не будешь Діал. о см. 267.—Одному 
сщнику, которий бнл собі рОбрий обідь на- 
готоіаль... рекдь Гсдь Жив. Св. 25.—Рекь 
ему: добра ли єсть (риба) отче? отповідил 
старец: добра Жит. Св. 501—Кошдій шлях- 
тичь з служби своєй... на добромь коню 
з риштункОмь воєнного козака єсли не сам 
до боку нашего поеинєнь будет виставляти 
Вас. 36. Мат. Лівоб. Укр. 115 (1670)—Бра- 
лем в пна Вакули чтири бочки меду прісного, 
за которий ми шдюбовал Вакула, за добрий 
мед, три бочки ж доброго, а четвертая весно- 

| с'обная Ак. Полт. Гор. Ур. І, 213 (1671).— 
Кажи при собі бити гудцеви доброму Крон. 

| Боб. 93.—Кров добрая не виходат толк» 
! лихая идет ЦАМ. № 32, к. 114.—Пріиде про- 
і рокь дда "збавенА твого... Мій єгіо каждьій 
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на доброй шмати Рук. № 202, к. '182—Якій 
козакь достане у татарь коня доброго, того 
отоймуть Літ. Сам. 4—Хто бщь конми доб¬ 
рими увойшоль ІЬ. ЗІ—Ярина добра била, 
и тими же ся толко люде и рятовали Літ. 
Хм. 80. 

XVIII. Не з доброй муки и той (вижу) 
зліплено Клим. Прип. 234,—Пошлюблю васт>, 
на добрих ґрунтах вас осажу Вірші різдв. 
131,—НефОррщанскии жители пайняди додизд 
добрую Пр'от. Подт. С. IV, 56 (1756).—Козаки 
купили доброй горілки ІЬ. 97-6 (1756).— 
Дегтю чоботного доброго бочку мало не пол- 
ную на 20 р. Арх. Вид. м; нерозібрані справи 
(1780). 

4. Вправний, умілий. 
XV. Ратяиця суть и добрав вои Ип. 742 

(1224).—Вододимірь... б^шеть бо и само 
ловечь добрь ІЬ. 905 (1287). 

XVI. Рьіцерь и военникь добрьій Кул. Мат. 
І, 49 (1576). 

XVIII. бжели —де жолніре есте добрни, 
шаблю и силу иміете, и кто Еамь за себе стать 
воспящаєть Кр. оп. Мдр. 219,—Для робдення 
лоташа потребень єсть поталшйкь, чиди по¬ 
ливань добрий Вас. 36. Мат. Лівоб. Укр. 
68 (1720). 

5. Вигідний, придатний, відповідний. 
XVII. (Обозь) бьшь вь добромь містцу по¬ 

ложень надь озеромь, котороє Дунай поли- 
ваєть Крон. Боб. (др.) 286.—Гди Боболецкій 
прііхадь вь оньїй бродь, обачивши людь 
оправний вь містцу добрюмь и трудном до 
потканя, вернулся назадь ІЬ. 296. 

XVIII. Цеглу майстрі на дйбром містцу 
кладуть Кн. Нос. 59— бето деякоє зіля доб- 
роє на лікь Поуч. Няг. 155.—Липне сало 
гасяче лечь и кажде добре Укр. Госп. Пор. 
70. ; І 

6. Погожий, сприятливий. X 
XVI. Бдгоденствіе—добрнй день Лекс. 2 — 

Рокь 99 било вельми урожайний, добрнй, 
здоровий, погодньїй, на всемь добрий Кул. 
Мат. І, 74 (1599). 

XVII. Бдговременно: В добрнй чась, по- 
годне Бер. Лекс. 4.— Добрий час—время 
благопріятно Синон. сл.-р,. 20. — Поіхал до 
Індій кораблем по мору. А Рдь Бгь дал имь 
добрий вітрь Дам. укр, м. III, 112 (Перем. 
Прод.). 

XVIII. Літо доброє биао и уродливое 
Літ. Гукд. 76 (1719).—По семо слідовав 
д'обрий рокь ІЬ. 77 (1787).—Мусить кметі 
кождоґо году Понови у дорогу ити ... коди 
гЬдмна добра Урб. 53,—Если в ден Блгові- і 

щения предь свитаня(м) и на свитаню ясная 
и тихая погода, єсть то добрій знань оурожаю 
Пр. ГЬсп. 6. 

7. Непримушежй, власний. 
XIV. Уздали пану ВАтадву со всіми обьіз- 

дн того дворища по своєи доброй воли ЮРГр. 
№ 9 (1370).—Нашею доброю волею и пашимо 
добрнмь умншліньємь то єсмн вчинили ІЬ. 
№ 12 (1377). 

XV. Созналь то передь нами пань ходько 
своєю доброю волею никимь не принуждень 
ЮРГр. № 57 (1424). 

XVI. Пришедши сама доброволне, по своей 
доброй воли визнала и поведила Арх. ЮЗР. 
VI, І. 61 (1568). 

XVII. Добрая воля—благоводе,ніє, произ- 
воденіє, угожденіє Сішон. сл.-р. 20,—Мій... 

.надію в Господу, которий завжди милостиве 
пропущаєть доброй воді вину свою покорке 
внзнаваючкмь Рук. № 0. 4°. 86, к. 50.— 
ЬІамь тяжко и по доброй води маленкий час 
послужити Творцу своєму 6в. Реш. 23.— 

■ Завше добрал охота и добрад водя єго, ижбн 
са поучавь закону бжому ден и нощь ІЬ. 
411-6. - 

XVIII. Продали оноє (озеро) з доброй волі 
своєй честпому отцу феодОру Сб. Мат. Лівоб. 
Укр. 7 (1725). 

8. Нормальний, правильний; правдивий, не- 
фалшивий. 

XVI. Давайте и вамь тнжь дано будеть 
міру добру а полону и натоньтану 6в. Пер. 
37. 

XVII. Тоє злото било єго 180 кентарий 
ваги доброй Крон. Боб. 327-6. 

XVIII. Добрими грошми же би не било 
браку Кн. Нос. 43. 

9. Великий, чималий, значний. 
XVII. До которого дворища нивокь 6 ма¬ 

лих а дві добрих Ак. Полт. Гор. Ур. II, 
74 (1670).—Гетмань Хмелницкій... даль доб¬ 
рій бой обомь тимь войскамь Літ. Сам. 27. 

XVIII. Обдегши місто, почало до оного 
штурмовати,, откодь же исперва дали ему 
добрій отпорь Літ. Бел. IV, ЗО (Пов. 1728).— 
бели гримить... значить на горахь добрій 
оурожай Пр. Госп. 10.—Ударити треба добрьшь 
друкомь по посторонку... рази три Укр. Госп. 
ІІор. 61. 

10. При назвах міри показує побйьшеність. 
XVI. Дело спижаноє вьдолжь 11 пядей доб- 

рихь Арх. ЮЗР. VII, 1,79 (1552). 
XVII. Пошедши тим озеромь Киридовскимь 

вверхь о доброє стрелбшце Вас. 36. Мат. 
Лівоб. Укр. 57 (1605).—На той переправі 
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в милі доброй от Конотопу заставу отпра- 
вовали Літ. Сам. 57. 

XVIII. Уєхаля... зт> Миколаєвки до Борзни 
добрую милю Дн. Марк. III, 86—Возим со¬ 
лонини бадой СВ75ЖОЙ нашкробай ей добру 
дрмгорщь Укр. Боси. Пор. 65. 

11. Коштовний, дорогий. 
XVII. Далам до рукь манисто караліовоє 

доброе Степанисі Прот. Полт. С. І, 68-6. 
(1689). 

XVIII. Митра... з камінням добрить и про¬ 
стим Реєстри Ризн. Соф. 4-6.—Сня митра на 
насахь... полу перлинами осажена просівши, 
между которьши малая части и добрнхь перлини 
нміется Кн. Ризн. 15. 
Доброго сердца, відважний, хоробрий. 
XVII. Гектори... будучи неустралшмого сер¬ 

дца доброго, небоялся Крон. Боб. 79-6,—Ояи, 
яко мужи серца доброго, чинили нми отуху 
добрую: казали ся имн потикати зи непрія- 
телеми іЬ. (др.) 287. 
На добре сердце, на отуху. 
XVIII. бму щось не смачно, казали теди 

горілки дати и по кварті албо коешові до 
старшини на добре сердце вишли зи другими 
Літ. Бел. IV, 208 (Діар. Ок.). 
ДОБРЕ, присл. Див. Добре 2. 
XV. Ицоста на Игорево селче вдеже бдше 

оустроиди двори добрі Ип. 333 (1146).— 
Самь твоя милости можеши тому добрі поро- 
з уміти Ак. ЗР. І, 210 (1500). ' 

XVII. МногЬ такмхи, которьш любдти блмж- 
нихи, але не все то чипать добрі Домецк. 
62.—Взяти теж маюти зоставу таковую, ко- 
торая бн добрі за тоє стЬяла, што позичати 
Стат. ІІолоцк. Бр. 13-6. 

XVIII. Кміть на таку Пансчпну напереди 
са знавь добрі приготовити Урб. 50.— В день 
Стрітения Гдня, если будеть.яфо, лензродится 
добрі Пр. Госп. 5. 
ДОБУВАНЬЕ, рн. Чинність від «добувати». 
XVII. То би певне вже схотіли не только 

сейменовь, але піхоту и арматки якую штучку 
випровадити для добування Ак.' ЗР. V, 230 
(1690). 
, XVIII. 0 приході поди Тавань войскь бісур- 
манскихь о добуваню єго и Казикермена чрези 
нять недель Літ. Бел. III, 427.—До добувана 
онимь наступившая темнота нощная препя- 
тіємь стала ІЬ. IV. 19 (Пов. 1728). 
ДОБУВАТИ, ДОБУТИ, де. 1. Здобувати, 

здобути, діставати, дістати, брати, взяти. 
XVIII. Річка Чакчаклий, на которой води 

и дровь можно діобути Літ. Бел. III, 485.— 
Ми добули 8 бочоки риби Хоз. Гетм. II, 

187 (1706).—Пяньїй доброволпо хоробн до- 
бі/деть Клим. Вірші, 55.—Буду турковь воє- 
вати мечемь слави добувати Довг. 96.—Що 
за хосна члвку, аж добуде увесь світи, а 
душу свою погубить Поуч. Няг. 34,—До по¬ 
кути требабн слезь сь поди сердца добувати 
Сімя сл. Б. 18. 

2. Брати, взяти, здобувати, здобути (ворога). 
XVII. В той часи Костантин князь Остроз- 

ский Чернігова добували Літ. Полск. 10.— 
Орда пристигла поди Орілскіе городи и до¬ 
бувають Китай-города Ак. ЗР. V, 275 (1696). 

XVIII. Добуваєт як гброда, а збувает як 
ворога Кайм. Дрил. 209.—Не з великим тру- 
домь добувши Нестервару, всю шляхту зи 
княземн Четвертенскшн вирубали Бел. Сказ. 
53,—Нефорещи добували, недобувіпи... повер¬ 
нули до Криму Літ. Бел. III, 369,—Замокь... 
не здавалея, и еще не зарази бши добутій 
іЬ. IV, 21 (Пов. 1728д — Уже не будемь Ля- 
хови добрати! іЬ. 59— Моцарский добрали 
Ніжина, але его не взяли Літ. Черн. 76. 

— ножа, шабли, виймати, вийняти з пі¬ 
хов ножа, шаблю. 

XVIII. Добувши шабель, войско... вирубали 
Зап. Мовч. 74.—Стьій Петри, добувши ножа 
своєго... портове а протмвко едному слуг® 
Науки парох. 280,—Вишневецкій знову, зи до¬ 
бутою голою шаблею ставши, крикнули Літ. 
Бел. IV, 52 (Пов. 1728).—Добувши в при¬ 
сінках шаблі Прот. Полт. С. І, 238-6. (1701). 
ДОБУВАТИСЯ,-БУТИСЯ, де. 1 Діставатися, 

-статися,, доходити, дійти. 
XVIII. бели добудеться презь верхи скля¬ 

ниці вода, безь похкбьі мокрий роки будеть 
.Пр. Госп. 10. 

2—ка що, з добувати'що, намагатися чо¬ 
го здобути. 

XVIII. На великую ласку бжую собі до¬ 
бувавше 6в. Реш. 335 (1710). $№ ; 

3. Промишляти чим, роздобувати що. 
XVII. Я... з нетягами знайшовшися Добу¬ 

валися на шляху Прот. Полт. С. 1, 215-6. 
(1699). 

XVIII. Мирон з братом... добралися на 
одну тилко рибу Хоз. Гетм. II, 188 (1706).- 
Приказуемь аби а ні единь товаришн... не 
сміли добуватися на рибу Ак. Мг. м. 89-6. 
(1709). 

4. Старатися увійти, стукатЩ куди. 
XVII. Нетяги... напавши на домовку мою 

добувалися Прот. Полт. С. І, 228 (1700). 
ДОБУДИТИСЯ, де. Насилу розбудити. 
XVII. Синь Ізяславовь, Венгровь не до- 

будившися, самь до Кієва до отца прибігь 
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Крон. Соє. 134.—Панни... так окрутне заснули 
иж ся их добудити не можно Жит. Св. 72-6. 

XVIII- Сонливого добужуся, а лінивого 
дошлюся Клим. Прип. 244,—Не могучи єго 
добудится ГІрот. Полт. С. IV, 94 (1756). 
ДОБУДОВУВАТИ ,-ДОВАТИ, де. Докінчу¬ 

вати,-чити будуванням. 
XVI. Старости... на власних державах своих 

замков еще не добудовали АгеЬ. 8ап§. І, 161 
(1567).—Ворота добриє наредити и того всего, 
што не добудовано, доробити Арх. ЮЗР. 1,1,93 
(1577).—Хотіли коштомь и накладомь своимь 
тоть замокь добудовати Ак. ЗР. III, 309 (1586). 

XVII. Соломон... добудовал и приоздобил 
домь Бжій 0 обр. 5.—Домь... недобудований 
зоставилемь 0 сл. Див. ЗО,—Казал собі бу- 
довати гробь, а не казал его добудовивати 
8в. Реш. 225.—Отче, гробу теоєго не добу¬ 
довано ІЬ. 428.—!ію его (двор) добудовати 
ІІрот. Полт. С. II, 32 (1676). 
ДОБУТИ, де. Див. Добувати. 
ДОБУТЬЕ, рн. Здобуття. 
ХУІІ. Он бнл, должникь, у секвестру за 

учинокь єго блудодіянннй, яко то добутя 
дитини дівці, посаженній Акт. Старод. кн. 6. 

XVIII. Послали я Федка... подь жюішца 
непріятелекіє для добутая язика Татарского 
Літ. Бел. III, 221.—Фортеца тая до добутя 
имь здалася бити трудная ІЬ. IV, 21 (Пов. 1728). 
ДОБЬІВАТИ, ДОБЬІТИ, де. 1. Див. Добу¬ 

вати, добути 1. 
XIV. Кондрать оть Доменика дому доби¬ 

вали свідечьствомь Ак. ЗР. І, 8 (1347).—А 
за избіга можемь єго добити и видати 
аже єго не можсмь добити можемь єго 
нска сь обою сторону ЮРГр. № 3 (1352;. 

XV. И поиди кнажє с нами в дань, да и ти 
добудешь и ми Ип. 42 (945)—Добиль єсми 
головою своєю Києва и Переяслава,* ІЬ. 
380 (1149).—Поєди кнже прочь аже ли добу- 
демь сорома ІЬ. 389 (1149).—Много пострадаша 
члвци от него вь держаниє єго и сель изне нша 
оружья и конь друзии же роботи добнша за¬ 
точення же и грабления ІЬ. 552 (1172).—Ти 
мене ни на лькоу яль ни копьемь ма єси до¬ 
били ІЬ. 900 (1287).—Любо стратить а любо 
добоудеть ЮРГр. № 36 (1401).—Тогдн пань 
Данило не добиль на воиті того дворища 
ІЬ. № 43 (1411).—А пак ли би хотіл хто нод 
ланом гринком старєченовичом тих имінеи 
добивати... тогди первіє имаєть дати триста 
кой широких грошей пану грішку ІЬ. № 74 

XVII. Пани воєводеная... казала собі гробь 
створити, и добивши склепу, гДе лежало тіло 

отца єй, и казала єго взяти Літ. Льв. 252.— 
Спитаймо ж юж’ Домовников породних якь 
оньї бетости добивають в’ хлтббі Тит. 348 
(Тріод. 1648).—Муж мой пошоль по селах 
хлеба добивать Тр. Черн. Арх. Ком. VIII, 
102 (1667). 

XVIII. Ч)>ево єа треба розрізати и дітя 
добнтоє аще будеть живо, окрестити Собр. 
Прип. 11. 

2. Див. Добувати, добути 2. 
XVI. Добивали замьку все турцн Арх. 

ЮЗР. VII, II, 21 (1552). 
XVII. Міста моцньїє чаетокрот мечем и хит¬ 

рими штоуками знадворя не могучи бити до¬ 
битими, през зраду... без праці вьщани не- 
пріятелем Лік. на осп. ум. 26—Осколдь и 
Дірь...пошлиЧорньїмьморем’ в’ окрутахь под 
Царигородь и облегли єго и добивали Гал. 
Кл. Раз. 319.—Ісус Навив... Єрихона города 
мівь добивати 6в. Реш. 196-6.—Одонацерь, 
князь Рускій, Риму добиль н держаль єго 
тринадцеть літь Крон. Соє. 4,—Семирамис... 
от міста не отступила, ажь єго добила Крон. 
Боб. 12-6. 

XVIII. Приліжніе на градь начали днемь 
и нощію, не даючи облеженцамь отради, на¬ 
ступати—даби града добити Літ. Гр. 224.— 
Пскова наши добивали и, не вземщи, поєдна¬ 
лись Сб. літ. 76 (Кієв. літ.). 

— брони, меча, виймати, вийняти з пі¬ 
хов зброю. 

XVI. Пань Гуринь... стал брони добирати, 
хотячи мя забити Арх. ЮЗР. І, VI, 53 (1564).— 
Княз Дмитрей .. з добитим кордомь над паном 
Калеметом стоит Ж. Курб. II, 31 (1572). 

XVII. Я меча от церкве Божоє мні пода¬ 
ного єще не добиваю, але у пошвах закри¬ 
тий... указую Льв. Ставр. 21 (1604).—Аггль 
заступили на дорозі з’ мечємь добитими Гал. 
Кл. Раз. 436.—Сцєвола-.. добивши меча за¬ 
били Капелтбра Гал. Н. н. (пр.) Ба.—Один 
з них... меча добивши забит єго хотіл Жит. 
Св. 285-6. 

XVIII. Оньїе трнє црі добнв’гац мечовь 
своихь избігнут’ са оу ЄДНО Піщ. укр. м- 
IV 2РК ерк т ■гтт'і 

ОБВІВАТИСЯ, ДОБЬЦИСЯ, де. 1. Нама¬ 
гатися увійти, стукатись. 

XVI. Пань маршалокь, не дбаючи ихь на 
тне слова, знову у ворота монастьіра Печер- 
ского почали се ку архимандрнту добивать 
Ак. ЮЗР. II, 197 ‘(1597). 

XVII. Стиє... до царствія нбенато... доби¬ 
валися 8в. Реш. 22.—Не добивайся там где 
моцно замкнено Жит. Св. 450,—Добившися 
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ирохиряимь способомь в комнату, Ганна Па- 
щ'їха... по злодійску взяла готових грошей 
талярий пятдесять Акт. Старод. кн. 93. 

2. Домагатися, допоминатися. 
XVIII. Много добивалися Туредкого Царя, 

жебьі позволиль верхь искидать Пелгр. Ип. 
Виш. 73. 

3. — на >яому, промишляти чим, роздо¬ 
бувати що. 

XVIII.' Добиватися на рибі, на солі, на 
звірю, вь ріці Дніпрі, вь Богу и то всіхь 
рікахь и річкахь безь жадного датку волно 
.Літ. Бел. III, 113. 

■ 4. Виходити на верх, показуватися. 
XVII. Голову такь барзо пробнль, же за- 

разомь и мозокь з голови добиватись и йти 
иочаль Арх. ЮЗР. VIII, III, 600 (1644). 
ДОБЬІТНЬІЙ, прикм. ІЦо його добуто, за¬ 

роблено, куповано. 
XVII. Грицко... показовал добитноє мани- 

•сто Прот. Полт. С. 1,163-6 (1693). 
XVIII. Коні добнтяіє два міль 9варн. 

Есточн. І, 13 (1763). 
ДОБЬІТОКЬ, рм. 1. Майно, добро. 
XV. Вздша бо тогда скоти и овці и кони 

•н вельблудн и вежі с добиткомь И СЬ ЧЄЛаДЬЮ. 

Ип. 255 (1103).—Володимерь... йде на Севірь- 
■скиі городи И ВЗа в ніх много добьітокь ІЬ. 
€29 (1183). 

XVII. Пильно варуемь, аби жадень зь 
міщань Кіевскихь поміненого збожа вгору... 

.не важился провадити, подь утраченьемь 
всего добнтку своєго Ак. ЗР. V, 133 (1674). 

2. Здобуток, роздобуток. 
XVI. Тамь имь своихь людей сь неводи 

яюсьілати, озерь волочити, и иншнмь людемь, 
котории вь нихь пожадають вь тни добнтки 
ходити, и имь сь своєє руки давати Ак. ЮЗР. 
І, 45 (1512). 

3. Домова худоба. 
XV. Гді пережь добнтки свои паснвали 

лно и нині доб*роволно имь, безь всякого 
дагабанья, тамь же паствити будуть Ак. ЗР. 
І, 181 (1498). 

XVI. Доброволеньство даємь имь добнтокь 
свой паствити по давному Ак. ЗР. II, 78 
41510).—Оповедаль, ижь онь... внкраль тую 
лодданую его Ганку з детми, з статкомь и 
.добнткомь и зо всею єє маєтностю Кн. Гродск. 
Луцк. 185 (1570).—Кони, бидло рогатоє, воли, 
корови и инший малий добнтокь Арх. ЮЗР. 
І, І, 145 (1580). 

XVII. Подданнхь зь ихь маєтпостями и 
добьггками до орди побрано Арх. ЮЗР. VI, 
І, 382 (1617).—Ми зась овцн Шстиру духов¬ 

ний ^добмтокь^пренесемо, з’ овчарни Наї/кь 
на ііожитокь Тит. 298 (Хт/ар. 1632). — Бидла, 
кони и иньшие добнтки такь хлопьскиє, 
яко и паньскиє, и увес спрят домовий 
позабирали Арх. ЮЗР. III, IV, 823(1634) — 
Єстесмо пастнри оеєдь и пришли до з°мли 
твоєй... со всімь добнткомь 6в. Реш.39 — 
Драпізтвомь и половомь людей и добнт- 
ковь ихь бавилися Крон. Сов. 6.—Добнтокь 
пасти Крон. Боб. 8-6. 

XVIII. Дай потомь зо солю зісти добьггку 
и свинямь Угр. Заг. 61. 
ДОБЬІТЧА, рн. Домове зв\ря. 
XVIII. Лікь оть хробаковь, аще у г'шш 

или у добнтчати или вь якомь нміню Угр. 
Заг. 61. 
ДОБЬІТЬІЙ, прикм. Що дасться здобути. 
XVIII. Якь ся тебі мнить о той фортеця; бо 

я уважаю, и всі тоє признають мні, иж ест 
не добита Бел. Сказ. 6. 
ДОБЬІТЬЕ, рн. 1. Набуття. 
XV Політиль своа села тисмА~чаіш и 

тототь розьиздь прАтедю своєму пану АНЬ- 

ЧІЄВВ зубреви себе МІСТО МШТЧО о добьітье и о 
страчіпье ЮРГр. № 37 11404).*' 

2. Здобич. ’ 
XVIII. Мгого сею войною армать взяша, 

великими же добнтіемь 'наполнени... возвра- 
тяшася Літ. Вол. І, прил. 10. 

3. Здобуття. 
XVI. Гледи о Єрпхонскомь’добнтію Сп. прот. 

Лют. 73. 
XVIII. Турчинь єднань старался силно о 

добите Чигрипа Літ. Бел. II, 431. 
ДОБЬІЧЬ, рж. Здобич, здобуття. 
XVII. Пошов гдес Максим, Супруйов овчар, 

с товариством на добьічь Ак. Полт. Гор. 
Ур. І, 175 (1669). 
ДОБІГАТИ, -БІГТИ, де. Досягати, до¬ 

сягти біжачи. 
XVII. Добігаю — достизаю Синон. сл.-р. 

21.—Кто би оть ріки Прадника наперед на 
кони добігль того столпа всіхь упередивши, 
той міль бити монархою Полскимь Крон. 
Полск. 354. 
Д0БІЗЕНТ0ВАТИ, де. (з уг. Ьігонії). По¬ 

твердити. посвідчити. 
XVIII. Усе добізентуєть писмо Бога на¬ 

шого Іисуса Христа Поуч. Няг. 14. 
ДОВБАТИ, де. Робити заглибини, вертіти, 

крутити. ' \ \ 
XVII. Начрьтаваю. Валю. Навалю. Довбаю, 

тешу, втискаю, в’биваю, друкую Бер. Лекс. 
213. 
ДОВБЕНКА, рж. Здрібн. від «довбня». 
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XVII. Приготовивши собі довбенку кле¬ 
новую Прот Полт. С. І, 202 (1698). 
ДОВБИШЬ, рм. Див. Добошь. 
XVII. Небожчикь менил себе по именю 

Василий а з компаній пана полковника дов- 
бишь Ак. Бор. 79 (1669). 

XVIII. Довбишови золотих сто и десят зо¬ 
лотих Ен. Міск. Полт. 806-6. (1711).—Швець, 
довбишь, писарь, цилюрникь Оп. ст. Млр. 
II, 314 (1738). 
ДОВБНЯ, рж. Великий дерев’яний молот. 
XVIII. Покин сокіру, озми довбню Елим. 

Прип. 239.—Тогди будемь пана слухать, 
якь довбня зацвітеть Млр. Посп. Ер. 58 
(1724). 
ДОВБТИ, де. Див. Довбати. 
XVIII. Еапа камея довбеть Елим. Прип. 

220. 
ДОВБЬІШЬ, рм. Див. Довбишь. 
XVIII. Довбиш будет б\бнмт\ а тренбачь 

трубити Елим. Вірші, 185. 
ДОВГО, присл. 1. Довгий час. 
XVII. Світь єсть домом гостинньїмь в’ к'о- 

торомь не довго ладе якь в’ гостині мешкають 
Гал. Ел. Раз. 505.—Члкь хочет довго живь 
бити на світі 6в Реш. 18.—Бьіль той 
змий... довго ховань... у жидовь Ерон. 
Боб. 57-6. 

2. Багато завдовжки. 
XVIII. Довго пошито да не зносить Елим. 

Прип. 211. 
ДОВГОВИТЬІЙ, прикм. Довгастий, недов¬ 

гий. 
XVIII. Вовчугь зідле широкеє, круглеє, 

мохнатеє, а ранникь—довговитеє Да мохнатеє 
Дн. Марк. II, 124. 
ДОВГОВІЧНИЙ, прикм. Довгого віку. 
XVII. За тоє довьговічеьь будешь 6в. 

Реш. 212-6. 
довгость, рж. Один з трьох вимірів тяг- 

лости тіл, довжина. 
XVI. Пописати довгость и широкость шну- 

ровь Ак. ЗР. III, 85 (1557). 
XVII. Яко се тоє староство, албо держава 

сама вь собі вь широкосте, довгосте, грани- 
цахь и обнходехь здавна міла и маєть... 
ничого сь того не виймуючи, Дали єсмо ємт 
Арх. ЮЗР. VIII, V, 332 (1604). 
ДОВГОТЕРПЯЧИЙ, прикм. Що довгії тер¬ 

пить, терпеливий, що довго позволж на що. 
XVII. Долготерпеливьій: Довготерпдчій, не 

гнйвомь терпдчій, долгочекшочій Бер. Лекс. 
35. , 
ДОВГЬ, рм. Грошева належність, що одна 

особа повинна виплатити другій. 

XVII. И довгь собе належачий от єго ми~ 
лоети отримавши, квить своєю власного ру¬ 
кою написаний даль и с того довгу квитоваль, 
Ен. Гродск. Луцк. 350 (1633).—Безь відома 
нашего урядового дом зграбьіл а за довгь свей 
отдавал Ак. Полт. Гор. Ур. 1,42 (1665).—Я, убо¬ 
гий чоловикь, черезь єи власне у ведикнхь 
довгахь ставь Ак. Полт. С. 375 (ЕС. ЬХХІІ) — 
Остави нам довга наша 6в. Реш. 16-6.—ІЬ. 80. 

XVIII. Якь хто довгь отдасть, то як находка 
Елим. Прип. 259.— За відомостію єи тая 
часть довгу одобрана Літ; Бел. IV, 125 (Реєстрь. 
Пал. 1704). — Довгь кіняжвьій Поуч. Няг. 
121.—Пань довга того кмет* вшлатиль Урб. 
60,—Псжичиляикь.... отдавь довжніша своєго 
вь неволю, гдебн тримавь єго доти, доки бн 
всего довгу не виплативь Науки парох. 57. 
На довгь, на віру, у позику, позичково. 
XVIII. Грошей жадною мірою приказую 

отшодь на довгь никому не давать Арх. Сул. 
169 (1707). 
ДОВГИЙ, прикм. 1. Що довго тривав. 
XVII. Не хотачи бавити довгою мої сю меєю- 

святобливо: твоеи, минаю Гал. Ел. Раз. 
(пр.) 4. 

XVIII. Люде... з’ тяжкои и довгои щоби. 
оумирали Науки парох. 112.—Нндовга лить, 
нашихь година Ел. Еоз. Зап. 462. 

2. Великий завдовжки. 
XVII. Перший поллаяокь... не такь довгий, 

якь иншиє Арх. І08Р. VI, І, 321 (16С6).—ІІог- 
ті на локот єму довгій Ерон. Боб. 15.—(Вонвь) 
в руці своєй будете мати гань желізвій дов¬ 
гій Рук. № 202, к. 226. 

XVIII. Тисячу довгого гвоздя купили до 
Сваркова за 1 р. и 40 к. Дн. Марк. III. 205.— 
Зроби заразь кноть довгій на долонь з коноп- 
лей Укр. Госн. Иор. 59. —Еаждій господарі» 
повинеяь мати радно... на четмри локті довге 
ІЬ. 78. 
ДОВЕДАТИСЯ, де. Див. Довідсватися. 
XVI. Подь люди неприятельскиє пейти ся 

доведати староста слугь свовхь и слугь зам- 
коеихь Мозирскихь посилати винень Арх. 
ЮЗР. VII, І, 617 (1552).—Я дей доведаюся, 
єсли ночовати будуть, вамь знати дамь ІЬ. 
VI, І, 103 (1577).—Слуга... шоль до мене.... 
яком се доведаль, несучи одну ручнвцу до 
схованья ІЬ. І, І, 306 (1591). 
ДОВЕЗТИ, де. Див. Довозити. 
ДОВЕРЕЧИ, де. Докинути. 
XVI. Самь отстоугоиь от нихь яко би могль 

каменем доверечи 6в. Пер. 72. 
XVIII. Оттола мало поступив’ши на правую 

сторону к’ полудню як может члвкь камене» 
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доверечи и там оувиділи печару Пам. укр. 
м. II, 125 (Рк. Тесл.) 
ДОВЕРЖАЙ, рм. Кидь, відлеглість, доки 

можна рукою докинути. 
XVIII. Варта бмла не Беокіді єдна о дру. 

на два добрі довержай, такь же некто не 
могол преити Літ. Гукл. 76. 
ДОВЕСТИ,-СЯ, де. Див. Дсводити.-ся. 
ДОВЖАТИСЯ, де. Позичатися, брати на¬ 

бір- Ри • • V і? Ц • і і Р : 
XVIII. Плата идеть чехами, а особно дов- 

жатея харчго Вас. 36. Мат. Лівоб. Укр. 69. 
ДОВЖЕНЬ, щит. Повинен. 
XVIII. И пань не бре довжень сто хащу 

слободмти Урб. 49,—Кміть мншу роботу не 
довжень, Лдаинь той/, котрі/ праио и сесь 
Оурбйріумь каже іЬ. 52. 
ДОВЖИНА, рж. Довгість, довжінь. Вь дов¬ 

жину, удовж, завдовжки. 
XVII. Каміне на локоть 20 вь довжину 

Рук. Хрон. 108. 
довЖникь, рм. 1. Той. хто взяв у позику, 

хто затяг позичку, дебітор. 
XVII. Остави нам довги наша яко же и мн 

оставляєм довжником нашим 6в. Реш. 16-6. 
XVIII. Пожичйляекь... отдавь доежшш. 

своего вь неволю Науки парох. 57. 
2. Той, хто позичив, кредитор. 
XVII. Продай, єлей и заплати довжиикск 

Крон. Боб. 123. &РЩГ 
ДОВИДАТИ,-СЯ, де. Див. Дсвідсватися. 
XVII. Еорол, о томь дОЕидавгшися,' зара¬ 

зом тих посланцовь козацьких псимат казал 
Кул. Мат. І, 25 (1604). 

XVIII. Єсли би я міль довидати о ваших 
конях... то я дань знати Хоз. Гетм. 194 (1706). 
ДОВЛЕТВОРЕНЬЕ, рн. (ц. сл.). Злагоджу¬ 

вання, задоволення. 
XVII. Иночество превосходить всі жертви 

и приношені д... и в ше ЛАКИ А ПОКІ/ТН и девле- 
ТВОреніІА Домецк. 17. 

XVIII. Державця полекіи... своимь неситим 
желанієм... чинили довлетЕоревіє Бел: Сказ. 
13. 
ДОВЛЬТИ, де. Бути доволі, вистачати. 
XVIII. Віцерексь примас полений, зобравши 

раду, усовітоваль на ней зь шляхтею стягти 
с повітовь войска толко, колко би на отпорь 
ковакевь и татар довліло Бел. Сказ. 53. 
ДОВНИМАНЬЕ, рн. (пол. йотпістапіе). До¬ 

год, домисел. 
XVI. Не шцеваниє—довнимакє и неслуш¬ 

неє вьімовленє Лекс. 10. 
ДОВНИМАТИ, ДОВН-БМАТИ,-СЯ, де. (пол. 

йошніешас вір). Догадуватися, Зарозуміватися. 

XVI. Дог,’нималиса иже бн ш’то злеє било 
6в. Пер. 17,—Люде... бол’ше зєзвйлаЮТ на 
довншйн’ноє, а нгьжли нохбйлают самую 
истоту Пам. укр. м. V, 115 (Ст. Зиз. 1596).— 
Довншаете, ижь Греческнє єпископове и пре- 
звитерове туть приєждчають учити поповь й. 
єпископовь вашихь? Отп. Й. ;П. кл. Остр. 
1099,—Довнимаєшь, же тебе за тою конееде 
рацнею все вольно Антир. 945. 

XVII. Довнімалем иж бн то якис бью духь 
6в. Реш. 305.—Мн ого зь нихь то довншають- 
Рук. Хрон. 392.—бму боронено довнімаючи,. 
иж корол перекуй того доктора яаправил, аби 
ему трутизну вадал Ал. Печ. 171. 

XVIII. Оя’ бо окаАЯНЇкь довнимал, иж то 
Хс ис простои невісти народити с а міль Пам. 
укр. м. II, 16 (Рк- Тухл.). 
' ДОВОДИТИ, ДОВЕСТИ, де. П. Приводити, 
-вести до певного місця', допроваджувати,-дити. 

XVII. Доведете ви мене лиха тими грешми 
Прот. Полт. С. І, 207-6 (1699). 

XVIII. Свободи нас от мучилищ: а доведи 
вічньїхь жилшць Клвм. Вірші, 198. 

2. Приточувати,-чити доводи, підпирати, 
-перти доводами, довід давати, дати на що, 
потверджувати, -дити доводами, ^ перекочу- 
вати,-пати доводами. Ц 

XV. Балицкии довели своихь границь и 
знекаль по тотн врочнща ЮРГр. № 45 (1413).— 
Чимь твоя милость доведеть, ижь бн тая земля 
бьілатнхьтвоихь людей? Ак. ЮЗР. 1,22 (1483). 

XVI. Доводиль того князь Василей тими 
листи, же тая волость оть Красидова завжди 
особная бнла Ак. ЮЗР. І, 121 (1546).—Чимь, 
бьі онь то є жалоби и того розбою, збитья и 
зраненья допирати и доводити мель? Кн. 
Гродск. Луцк. 237 (1574).—Не еімь чимь того 
дієпись доведеть, же тне толко годось и місце 
вь синоді мають, которьіє ЄСТЬ посвячеяи ку 
справованью Костела Божого Хр. Фил. Апокр. 
1216.—Неправду мовишь, бо того всего не до¬ 
ведена Отп. И. П. кл. Остр. 1059. 

XVII. Изг'гать творить: Вимову чинить, вн- 
мовлаєтьса, або доводить Бер. Лекс. 54.— 
Довожу—пронзношу Синон. сл.-р. 21—Чого 
заразом тьшь же декретомь нередь судомь 
автентнце доводиль Ак. ЮЗР. II, 26 (1612).— 
Святихь учителей дерковяьіхь ЕЙ доводь при¬ 
вожу, которьш виразними словн того дово¬ 
дять Кспнст. Пал. 350,—Ьіс Хс... первій 
ніж Авраомь бнл, себе бити доводмл 6в. 
Калл. 274.—А що злословил Степан Хрибтик, 
того не довіль Ак. Полт. Гор. Ур. І, 39 
(1665).—До того що мовишь на казаню доводи 
того писком’ стнм з Библіи Гал. Кл. Раз... 
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518.—'Тши. Прорцтвомь неможете довести и 
доказати того Гал. М. Пр. 163-6.—Довожу 
того таким прикладом^ Рад. Він. 587—Про- 
даль пасинкомь своимь засівь сєгоіітний... 

його могоричниками доведено Акт. Старод. 
кн. 75. 

XVIII. Йван... тую реч... не довел и довести 
не може Кн. Гл. Лист. 25 (1720).—Чнмь он 
того доведеть, чего намірень искать С. і 
Р. 15.—Потреба бьіло... такій пробн пока¬ 
зати, которіи би найл?/чше, найлснкйше тоєй 
же правдьі доводили Сімя Сл. Б. 160. 

3. Робити, зробити, чинити, учинити. 
XVI. Опі га піезртоіи елуоіеіи Ііийет 

лЬоЬіт зршті'ЛІтовіі піеііо^обіаі Пам. КК. 
IV, II, 155 (1545). 

4. — на кого, свідчити, посвідчити м 
кого; ствердщвати^-дити чиюсь вину. 

XV. Радуньцьі доводили на Круловичь про 
мезлеву Ак. ЮЗР. І, 15 (1444).—Протожь 
досмотріли есьмо того всего, ияо єсть во всемь 
прави сій Круговичи а Бастуяцьі того на нихь 
не довели ІЬ. 

XVI. Чого кгдьі на позваного не доведеть, 
самь то все ведле права на собе отнести мусить 
Арх. ЮЗР. І, І, 403 (1594). 

XVII. Дмитриха на Яциху найменшого в по- 
дойзрешо вшетеченства не довела Прот. Полт. 
С. І. 65-6 (1689). 
ДОВОДИТИСЯ, -ВЕСТИСЯ, де. 1. При¬ 

водитися, прийтися. 
XVIII. А о управі довелос' било при- 

слат бити челомь к намь великому государю 
Бел. Сказ. 215. — Доведется каждого полку 
справи отсужовать по три неделі С. і Р. 
28-6. 

2. Припадати, припасти. 
XVIII. Давать... сколько доведеца коннихь и 

пішихь ратнихь людей Літ. Бел. III, 47.— 
С каждого козака доводитея взять по шесть 
шаговь Кн. Нос. 5.—Кладучи... по ровной 
частн довелось на єго Нестеренка и Похожая 
по два рублі Прот. Полт. С. III, 199-6 
(1749). 

3. Належати. 
XVII. За котороє (дерево) колко доведется 

платити повинень Арх. Мот. 134 (1688). 
XVIII. Заплатить ему тоє все, що дово¬ 

дися Бел. Сказ. 103.—Доводитея имь решти 
2 р. Дн. Хан. 29. 

4. Траплятися, трапитися. 
XVIII. Тілу твоєму боліть опасно довелось 

Пковор. 21. 
; 5. Личити, годитися. 
, XVIII. Не доводитея при верхной апелля- 

ціи в суді главномь єднои персоні рокь по 
року сидіти С. і. Р. 37-6. 

6. Ствердитись (про вину). 
XVII. Надто доводитея и то показуєть, ижь 

побожнійшая и слушпійшая речь—костелови 
Латиио-Римскому до Церкви Всходней... скло- 
нитись Копист. Пал. 322.—Дуба Романь зру¬ 
бали», чого тогна єго Романа не довелося 
Прот. Полт. С. II, 227 (1691). 

XVIII. Що все на него Чаплинского... при 
ревізии и розиску непремінно довело би ся 
Бел. Сказ. 24.—Йо розиску довелося, что єй 
Довгой, хуторь... Иваномь Довгимь, тисяча 
сімь соть одинадцятого року построєнь Сб. 
Мат. Лівоб. Укр. 12 (1730). 
доводливо, присл. (йол. йотейішіе). 

Дме. Доводне. 

XV. Стефань воєвода помочи и ради напро- 
тиву намь и коруни яашеи не чиниль а ни 
даваль яко жь доводливо того са намь посли 
своїми справлдль и гправиль Ю РГр. 34166(1433). 
ДОВОДНЕ, доводно, присл. (пол. йо¥об- 

ніе). Докладно, ґрунтовно, подаючи; доводи; 
ясно, певно, довідно. 

XVI. Доводне людей тамошнихь опьгга- 
вати Гр. кн. Лит. 99 (1564).—Для того и по¬ 
треба, сь початку взявши, ажь до конца до¬ 
водне виправить, и єдину истинную віру по¬ 
казать 0 єд. вірі, 604.—Же "єсть явний 
фалшь... иижей ся вь розділі 5 широко и 
доводне покажеть Хр. Фил. Апокр. 1428. 

XVII. Подобовтьрно ест’: Подобно віреню, 
доводно єст’ Бер. Лекс. 214,—Килкадесят ти- 
сячей золотих пенезей додских, которнх ви- 
раженьє доводне, кгдн того час и містце буде, 
покаже... до себе взял Арх. ЮЗР. VIII, III, 
486 (1602)—На єдно бнл статечне наважид... 
сміле а доводне имь отповідати Бер. Вірші, 
84,—Показалемь абовімь ту южь доводне, же 
вь фундаменті будованья Церкве всі апосто- 
лове суть ровни Копист. Пал. 371. — Унея же 
єсть проклятая—правомь доводне ся показуєть 
Діар. Фил. 101.—Ми особи виш меиованиє 
доводне тую справу вирозумівшн и дознавши, 
ижь такь єст Ак. Бор. 54.—Писмо бжествен- 
ноє ясне и доводне обьявляєт Єв. Реш. 32. — 
Вивідайтеся доводне, где єсть єго стань 
Рук. Хрон. 94. 

XVIII. Когда бнемо обачили п познали 
доводне... могли бнемо МОВИТИ же ЄСТЬ ЗЛИЙ 
Сімя Сл. Б. 415—Апель Павел написал до¬ 
водне оу своєм зачалі двіста сім’десдтом Пам. 
укр. м. IV, 312 (Рк. Тесл.). 
ДОВОДНОСТЬ, рж. (пол- сіомюсіпозб). Опер¬ 

тя на доводи, підстава. 



Доводннй 747 Доводь 

XVI. Ми о томь пнтали Староковьцовь: 
хато у вась на тоє доводность, што тая ваша 
трапь Неньковци оть Комаровой могили...? 
И Староконьцьі на тое доводности не учинили 
никакой Ак. ЮЗР. І, 42 (1510). 
ДОВОДНЬІЙ, прикм. (пол. сктоОпу). Пев¬ 

ний, переконливий; ясний, певний, очевидний, 
песумнівний, довідний. 

XVI. Земли Лифлянтской великій шкоди 
и кгвалтн безь каждоі доводноі причини 
нодідаль Ак. ЗР. І, 371 (1506).—Толко одно 
в вотпливнх, а не в доводннхь спраЕахь вьг- 
ведане бнваеть Арх. ЮЗР. VIII, III, 406 
(1583).—Дасть се имь справа статечная о томь 
и доводьная Берест, соб. 234. 

XVII. И дла доводного зрозумгонд читай 
випине Кн. о Вірі, 116.— Наука тая... до¬ 
водиш» розмови способом поступити хотіла 
Копист. Пал. 919.—Певная тедьі и доводная 
єсть речь, же якой віри тни законниць! 
книги міли, такой віри и сами били ІЬ. 
993.—Доводнад и лравдмвад ріяь ест’, же... 
там неможеть црствовати гріхь Рад. Він. 
1310.—Кгрунта... купленніи и слушні набитій, 
зь доводивши писменннми ограниченями Сб. 
Мат. отд. ПІ, 123 (1699). 

XVIII. Знаючи на немь доводную и знат- 
пую против императорскаго пресвітлаго ве- 
личества зміну... опасаются, жебн не наве¬ 
сти на себе якой чрез его трудносте Вас. 36. 
Мат. Лівоб. Укр. 106 (1723). 
доводнь, прим. Див. Доводне. 
XVI. Аби есте тому жь дворянину нашому 

обьявили и по достатку доводнй и виразні 
виписали Ак. ЗР. IV, 238 (1600). 

XVII. Доводні—-прителні, подоболіпно, по- 
добовірно, достойні, праведні, по достоя- 
нію, в ліпоту, в рісноту Синон. сл.-р. 21— 
Доводні обьяснити хотяче Дм. Рост. 1— 
Що хана межи тими ордами ніть, о томь 
сказоваль доводні тоть человікь, которьій 
зь тихь ордь бьідь прислань Ак. ЗР. V, 277 
(1696). 
доводня, рж. Місце ув'язнення. 
XVI. Коли которнй человікь впадеть у 

вину, а любо на которомь человіці заплату 
присудять кому...’ слуги ихь вь доводшо 
сажають Ак. ЗР. І, 361 (1505). 
ДОВОДЬ, рм. Доказ, свідчення за чим\ ар- 

їумент, довід. 
XV. Круповичи подали па ихь доводь сві- 

дковь осмь Ак. ЮЗР. І, 16 (1444).—А будуть 
на то листи йміте, а любо добрий доводь: 
тни не имають давати посощшш Ак. ЗР. 
І, 69 (1453).—А коли чій человікь у злодій¬ 

ство упадеть, а будете осподарь его тое відаль... 
а будете на то доводь: и тоть такь терьпи, 
какь которнй злодій ІЬ. 81 (1468). 

XVI. Извйт, доводь. Извітованіє. догодов 
чиненье, довоженье Зиз. Лекс. 100.—Тоть 
здрадца... короля сь того світа евенки чари 
сосдаль, и на то хотіли передь нами і.а і.сго 
достаточннй доводь вчинити Ак. ЗР. II, 43 
(1508).—По чому то онь тую ниву себе приглас- 
чаєть, Право и доводь слушний і;а то нжь би 
показаль Арх. ЮЗР. І, VI, 27 (1539).—Маю 
па то слушний довод людей дгбрьіх а віре 
годннхь іі). І, XI, 41 (1545).—Не маючи нп- 
шого доводу, бралея до присяги Кн. І'родск. 
Луцк. 237 (1574).—Повиннії будемь... без ксж- 
дого доводу, єдно на речене слога ехь самнхь 
або потомковь ихь, оправити и летить і чи¬ 
нити Арх. ЮЗР. VIII, IV, 81 (1578).—6 ти... 
брала би ся на иньший доводь до другихь 
роковь, того єи судь лопусьтити мсе'іь ІЬ. 
188 (1584).—Припатримьгя твоимь арькгумень- 
томь альбо доводомь Отії. II. П. кл. Остр. 
1053.—'Того довод маещь у тогож апсла Рук. 
Муз. №513, к. З—С тих имеп я беру на довод 
дві речи Катех. а еьізп. в. 140.—ІІьші о томь 
доводь широкій чинити міста не маю Ак. 
ЮЗР. II. 210 (И. Виш.). 

XVII. Изкіоть: Доводь причина. 'Извіто¬ 
ваніє: Дозодобь чипспье, довеженье Бер. Лекс. 
54. — Доводь — указаній, умьшшеніє, извіть 
Сияоп. сл.-р. 21—Болшого хоткль доводу и 
свідоцтва же фамилга и родь Четвертенскихь 
ест’ род’ кнажотскій Тит. 71 (Копист. 1623).— 
Бгь ... ані свідка потребт/єт’, ані инстиґа- 
тора, ані дододовь Єв. Калл. 42.—Віра... 
єсть... доводомь речій невидимнхь Гол. П. М. 
II, 362 (Кор. Н. 1645).—Доводомь. потверди 
и подопрм свою мову Гал. Кл. Раз. 518.— 
На доводь любви моєи ку тебі Рад. Ог. 4.— 
Па доводь своєй... прихилности... слово даль 
Арх. Мот. 120 (1677).—Черняки... пасербицю... 
ставили на доводь Ріш. Полт. Полк. С. 74 
(1700).—На довод віри моєї! положу лист 
на члвку умерлом, а мертвий заразь воскрес- 
нет Крон. Боб. 344,—Маємо слушний и спра¬ 
ведливій доводь о втором и страшнимь дриїпе 
ствіи хретовомь Рук. № 202, к. 235. 

XVIII. За доводомь тихь свідитедей,’ на 
которьіхь онь отець Гавріиль зсьілаєтся Мат. 
Ист. ЮР. 36 (1713).—Мн врядь, шукаючи вь 
томь певного доводу, препозвавши Левчиху 
Сакгатую, которую... Божиєю совістію обо- 
вязавши, питали Суд. Инкв. 198.—Долги... 
слушними доводами віявлени будуть Літ. 
Бел. II, 121—Кто в довод своихь ]міній груп- 
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'1081. її земель покажеть, яко овь владієть по 
займі предковь с’воихь... тоть ]нои кріпо- 
СТЇЇ її инвого доводу не требуєть С. і Р. 4-6.— 
Потреба бшо самнхь тіхь зажити доводоьь 
Сімя Сл. В. 2 (1781).—Той очевистнй доводь 
єгда Іісь подавь, соромілис и псганблеьи 
зостадїї всі его противники Науки парох. 
105. Г 
По доводу, докладно (?). 
XVIII. Росповіль им оушит’ко по доводу/ 

що сд ьад ним чинить і акого ест роду Пам. 
укр. м. І, 161 (Рк. Тесл.). 

Ставити дсвсд-ь до кого, посилатися гм ко¬ 
го, покликатися на то. 

XVII. Йван ставив довод до Федора Кого- 
рода Ак. Бор. 11 
ДОВОЖДАТИ, де. Многоразова форма від 

«доводити».—доводь, наводити доводи. 
ХАНІ. Кажіт’ тьш лгарямь доеод дово- 

ждати Клем. Вірші, 59. 
ДОВОЖЕНЬЕ, рк. Чинність від «доводити». 
ХАТІ. ИзвітоЕапіє, доводов чиненье, довс- 

жеиье Зиз. Лекс. 100. 
ХАТІ. Извітованіе: Доеодовь чиненье, до- 

воженье Бер. Лекс. 54,—Довсженіє—изеіствс- 
ваніе Синон. сл.-р. 21—По прочитанню позву 
и довоженью слушного року, просидь поводь, 
абн се позваний скутечне усправедлиБидь Ак. 
ЮЗР. II, 26 (1612). 
ДВВОЖИВАТИ, де. Многоразоеа форма від 

«довозити». 
XV. Завжди имь опочивокь бьналь вь от- 

чиві... и оттуль діла свсєго девсжигали и 
поправдтали, кому чого бщо потреба Ак. 
ЗР. І, 210 (1500). 
ДОВОЗИТИ, -ВЕЗТИ, де. Привтпт,-везти. 
XVI. Шесть столповь виееи дсьезти на тоть 

же погребь Арх. ЮЗР. І, І, 38 (1571). 
ДОЕОЛЕВАТИ, де. Дозволяти. 

, XVIII. Коли право имь сесе доволюе 
ттугь Кметі Іовсаґь такій продати Урб. 
69. 
доволи, присл. Див. Воля. 

доволительство, рн. Бажання, воля. 
XVIII. Со общимь желаиіємь нашимь и 

доволительствомь тоежь самеє и я орна(ме)- 
новалемь вашей милости Марк. IV, 351 (Грам. 
Ор. 1719). 
ДОВОЛНО, присл. Досить, доста, достат¬ 

ньо, скільки треба. 
XV. Се бо ви са по дань яль, и то будв 

доволно намь Ип. 60 (971). 
XVII. Ніхто ему и того (коріня) доволно 

не дававь 6в. Реш. 7-6. 
XVIII. Биль Хкелнгцкий... у хана на 

обіді, і доволно биль учреждень и увс- 
неревань Вед. Сказ. 27.—Зайшлисмо оттуду 
до обозу Кочубея, которій нась такь же 
модсмь печтоваль доводко Де. Марк. І, 
252. — Ганна... бранила єго доволно Прот. 
Пслт. С. III, 218 (1750). — В’ гойносте 
стат’ку великого плитко довол’но бнле 
Пам. укр. м. І, 167 (Рк. Т, сл.). — Того 
овпцу фіґового доволно са наситили и 
в(дн са той довол’но напили І1>. II, 153 
(Рк. ї сл.). 
ДОЕОЛНОСТЬ* рж. Достатність, достат¬ 

ня кільки ть. 
XVIII. Млнн чеетна храмина нежієтвнеі 

сваї олнест: лечь внходит з ного люді мь хлі¬ 
ба до,отр'‘ст Клим. Вірші, 105. 
ДОЕОЛНЬЕЙ, прикм. 1 Що його доволі, 

до, тс тній досить великий. 
XVI Вь помислі шсочайшій, вь достатку 

бегатшій и вь слуговигахь доеолнійшій 
Ак. ЮЗР. II, 231 (И. Вш.р 

XVII. Братіа плач довслен по блзженном 
стпу СЕ( 6М учиниши обрали на міс-ц его... 
Єктратия Жит. Св. 498 —0 котором при¬ 
датку в’ четвертей розідлі З ДСВОЛННМ 
сбясі:«віем виник й писанно Льв. Пал. 23.— 
Тами ебелевье хорошеє и пгшаи дрова 
ді.вслннє Ак. ЗР. V, 137 (1676).—Вь покйаеіи 
СЛ( ЗНСМЬ пре бнти ДОЛЖСН ЄСТЬ ДОВОЛНОЄ врСМА 
Шумл.3е]п. 45.—В^цка взяла з руки моєй 
а гніть... а я з кеи звял дсволное мангсто 
Прст. Полт. С. І, 163 (1693).—Кормовь кок- 
екпхь віть доволнихь Ак. ЗР. V, 255 61697).— 
Нехай ішіц дсволньїй будеть межи стадомь 
а стгдсмь Рук. Хрсн. 21. 

XVIII. П жнтєчнр а єму судшіас слсбгдо: 
доволнг а шстьи'а илика и веда Клим. Вір¬ 
ші, 18.—(Козари) сь доволнимй користми во 
(Воі всзвратилЕся Літ. Гр. (рк.) 3. — Ве- 

' ліли їхь кормити доволнимь кормомь Бел. 
Сказ. 37,—Войска... не деволни бнли до дана 
отперу Ханскому нашествію Літ. Бел. III, 
439.—По доволнемь зась до килка годинь 
вь ночь гуляню, изволиль... отьіхать Діар. 
Хан. 25.—О/диноЕано нерегкулярнихьвойскь 
есякехь довольное число Дн. Марк. І, 321— 
Ясневелмсжній... по ДОЕОЛНСЙ бесіді и роз- 
геворахь отьіхал Журн. Дан. Апост. 8.— 
Дсволное число шляхти малороссійскои бгь 
умнежиль С. і Р. 28. — Они же, гстцн, в 
СЕОИ иміют... сіноксскіє доволніє луки 
Сб. Мат. Лівоб, Укр. 69 (1752). — Да¬ 
нило Торянский доволниє года на сотен- 
нсмь уряду... бнль Укр. кет. м. ЗО 
(1754). 
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XIX. Зємла издасть вамь плодь довол- 
яій П«. укр. м. IV, 68 (Рк. У гнів.). 

2. Задоволений. 
XVI. Довол’ни боуд’ете оброш вашими 

би. П в. 31. 
XVIII. (Сторона) з’ єдиного того будеть 

доволна и пре добо лна, что волокитою не 
огопч^кя колколітною С. і Р. 29-6. 
ДОВОЛСТВО, рн. Задоволення, річ до задо¬ 

волення. 
XVII. Монастиря и іноковь барзо любиль 

н даваль имь всякеє доволство Крон. С:е. 
181. — Доволство наше от Бга єсть Рад. 
Ог. 2Є4.—За тоть трудь свой нагороди и 
належного до друкарні певень бьіль довол- 
ства Ч рн. Тип. 573 (1679). 

XVIII. Вь кормах н напитках всякоє било 
Хкел.с ицкому зь товариством єго доволство 
Бел. Сказ. 25.—Кормь теж и всякоє довол¬ 
ство ему, Хмелницченкові, з людми при нем 
будучими, з двору ханского на кватиру єго 
помісячно видавано іЬ. 27. 
Д0В0ЛСТВ03АТИСЯ, де. Задоволятися. 
XVII. Хань, не доволствуясь скупкою и за¬ 

логою, пустиЛь вь полекіє край загони та- 
тарскіє Літ. Сам. 238. 

XVIII. Вдова... имієть опреділенніїмь себі. 
во віно мужнимь имініємь доволствоватись 
Права, 273. 
ДОВОЛЬ, рм. Достаток, гаразди, задово¬ 

лення. 
XVII. Чернцн повинни суть нрипоемти Бгу... 

в видомьіхь речий, которнхь в доводь свой 
мають 6в. Вил. 47. 
ДОВОЛЙНЬЕ, рн. Дозвіл, призволення. 
XVIII. Коли и отдаватисА будуть безь Пан- 

ского доволша из хмжи вагай не йдуть Урб. 
69. 
ДОВОЛ'ВТИ, де. (ц. сл.). Годитися, бути 

належним, личити. 
XV. Доволієть пама на межи своєи стати 

•Ил. 245 (1097). 
довстапь, ДОВСЇ-БПЬ, рм. Див. Дов- 

тЬнь. 
XVI. Коварство—хитрость,- довстінь Лекс. 

9.—Дознавши вь нослугахь нашихь особ¬ 
ливую пильность и довстипь'подданного на¬ 
шого ДІауля Юдича, за слугу єеьмо нашого 
єго прнняди Ак. ІОЗР. І, 225 (1589).—Жебн... 
таковнй врожоннй довстипь в-ни-во-што себе 
не обернуль... мушу тебе напоменути Ото. И. 
П. кл. Остр. 1053. — 0 направу єє сь дил- 
тюстью с.тараль, не садичисе на благий розумь 
ж довстипь свой, але маючи уставичьне нредь 

•очима своима ниємо светоє Антир. 629. 

ДОВСГБПЕНЬ, прикм. Див. Довтіпньїй. 
XVI. Коварен—довстіпень Лекс. 8. 
ДОВТЕПЬ, рм. Див. Довтіпть. 
XVII. Златоустого конечную ревность, муд- 

рость и досконалую хитрость, довтепь... явно 
всімь открнти потщавшеся Арх. ЮЗР.* І, 
VII, 38 (И. Виш.). 
ДОВТИПНЬІЙ, прикм. Див. Довтіпньш. 
XVII. Бнл млоденец довтипшЛС.. и до науки 

сиособннй Жив. Св. 40. 
ДОВТИГІЬ, рм. Див. Довтіггь. 
XVII. Бнл... млоденец велми уродливий... 

довтипу бистрого Жив. Св. 50-6.—Поневаж 
довтипу бнл острого врнхлі в їраматиці... 
вьщвичоний зостал Жит. Св. 63-6.—Довтипь 
до науки великій, а звлаща писма стго ІЬ. 
564-6. 
ДОВТБПНЕ, прися, (пол. (Ьтссірпіе). До¬ 

тепно, спритно. 
XVI. Дітем абовім єсть присвомто неста¬ 

лими бити, слухаючи которш л’жі оучат 
тепер тоє, а потом иноє, преходАЧИ все дов’- 
Тіпне, хотачи зрадит Пам. укр. м. V, 75 
(Ст. Зиз. 1596). 
ДОВТБПНЬІЙ, прикм. (пол. Оо^сірпу). До¬ 

тепний, спритний, гострого розуму. 
XVI. Довтнннй в’ мові Зиз. Лекс. 94.— 

Лікарь довтіпннй... не жалуєть напереді 
здорового члонка урізати, аби все тіло оть 
того ся не псовало К. Р. н. 252. 

XVII. Блгоухищренний: Ростропний, дов- 
тошшй, бачний, суньтелне охендожннй Бер. 
Лекс. 7—Коварен’: хитрий, оум?б.єтньій, дов- 
т?шен’, досконал, б?&гльій ІЬ. 65.—Зостаєть 
в ремеслі довтопньїй и визволенннй Кн. 
Цеху Кр. 7-6. (1678).—Межи ними сут мужеве 
довтіпньїє Крон. Боб. 31. 
Д ОБПИТЬ, рм. (пол. Оотссір). Дотеп, би¬ 

стрий розум, сприт. 
XVI. Крамола, розрухь, коварство, хитрост, 

довтіпь Зиз. Лекс. 100. 
XVII. Блгоразуміє: Довтіпь, острость ро¬ 

зуму Бер. Лекс. 6.—Коварство, Оухищренє, 
х-атрост, довтінь ІЬ. 65.—Умь, разумь, мнел’. 
Довтіпь, емнель, памАТ ІЬ. 218—Тш річи 
над всакій довтіпь ліодскій сут О обр. 203.— 
Я тежь праве над силу, и мгалкость довтну 
котрий певне невмшь би здолати и цингу 
цноти твои, о отче, важиль описати Тит. 16 
(Митура, 1618).—Такь високій речи розумомь 
жадньїмь дпвтіпомь и жадною остростью по- 
р т могуть Копист. Пал. 920.—Розсужаю- > 
•» ти и довтіпн засАДет судити Пам. 
укр. , 211 (Рк. Ослав.).—Не могу такь 
великого ТАжару оутлими ( Довтшу моєго 
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поднести раменми Пане! 25— Остростьюпри- 
рожоного цовтшіу... в’ маломь часі, всей Логг- 
ческой навмкь оумфетиости Тр. пости. 387.— 
Довтіпь людскій прикрую поднймрть працу, 
аби могль свідомь бути горнего палацу Тит. 
297 (Еоуар. 1632). 
ДОВЦИПНЬІЙ, прикм. (пол. йотарпу). Див. 

Довтіпньїй. ► 
XVII. О нелитостивая дюбь барзо довцип- 

иая в томь разі нещасномь амазонко Рад. 
(Марк.) 32—Довципннй жолнірь Рук. Хрон. 
333. 
ДОВЦИПЬ, рм. (пол. йсжір). Див. Дсв- 

тЬть. 
XVII. Вшелякий... человікь могль що кол- 

векь ведлугь довципу своєго пониманя... зро¬ 
зуміти 6в. Реш. 1-6. 
ДОВЦБПНЬІЙ, прикм. Див. ДовгЬпньїй. 
XVII. ДоецЬпньій—коварннй, уминй, бла- 

гоумннй Синон. сл.-р. 21—А он яко бн ста¬ 
рого и довцілного розуму рихло ся научил 
Жит. Св. 182—Біг лий и довцшннй купец 
Рад. Ог. 812—Бшь у Олгерда простого роду 
хитрий и довціпннй слуга Крон. Лит. 333. • 

XVIII. Пилно питаємь премудрихь докторов 
и довціпнихь шукаємь усюди лікаровь Вірші 
різдв. 127,—Обадва... били люде довціпнии и 
в річахь світових біглии Вол. Сказ. 8.— 
Мазепа... яко человікь цікавій и доеціпкій, 
на ласку скоро заслужился Літ. Вел. III. 
22. 
ДОВЦІзПЬ, рм. Див. Довтіггь. 
XVII. Довціпь — благоразуміє, благоуміе, 

сстроуміе, благоухищреніе, коварство Синон. 
сл.-р. 21—Тррно и довцйпови Агглкому ро¬ 
зуміти. якь Бгь з’ члвкомь з’єдночильса 
Гал. Кл. Раз. 76. — Слабость доЕЦйпу и ра- 
зуму оборочаетсд в мощь Рад. Ог. (пр.) 10.— 
Зступиль Хс з’ преЕнсокого нба... лєчь кото- 
рою дорогою... пришоль розумь людсішй дов- 
ціпомь своимь огорнути не можеть Рук. № 0. 
4°. 86. к. 94.—Отмовляєтся... не маючи такого 
довціпу войско справоЕати Літ. Сам. 49. 

XVIII. Блгофортунному довціпь услугргь 
Клим. Вірші, 169. — Изнемогають тань всі 
того лікара лікарственніи медикаменти и 
довціші, где ядовитіи постріли... всі май- 
ст. рства лікарственніи упередили Літ. Вел. 
І, Прил. 48 (1622). 
ДОВ-БДАНЬЕ, рм. Чинність від «довіда¬ 

тися». 
XV. Ино тоть листь, вь которомь же при¬ 

сяга "стоить, дали бши есмо имь до часу 
а до ліпшого довіданья Ак. ЗР. І, 72 
(1456). 

XVI. Довідание вістей. Для довідания ве- 
стей по всимь замкомь украинннмь, або тежь 
подь люди неприятельские пойти ся дове- 
дати, староста слугь замковнхь Мознрскихь 
посилати винень Арх. ЮЗР. VII, І, 617 
(1552). 
ДОВІДКА; рж. Довідування. ' 
XVII. С„бко челядника посилаль на до¬ 

відки. що ся дієт вь старшиньї Прот. ГІолт. 
С, І, 14 (1683). 
ДОВ-БДОВАНЬЕ,-СЯ, рн. Чинність від «до~ 

вгьдоватися». 
XVII. Так ся ознаймуєть, иж есмо от наших 

послов слшпали, которих есмо бнли до Ва- 
вилону міста послали на довідованя Пам. 
укр. м. IV, 398 (Петр.).-Арх. ЮЗР. І, VI, 710' 
(1Ш5).—Зрозумілемь зь пословь своихь, до 
вась оть мене посланннхь о довідованєся ві¬ 
ри, ижь ваша віра правдивая Крон. Соє. 25. 
Д0В"БД0ВАТИ,-ДАТИ,-СЯ, де. Брати% 

взяти відомість, дізнаватися, -знатися, ін¬ 
формуватися, поінформуватися. 

XV. Повідаль намь, што жь изь твоєю 
земля люди твои нашимь людемь... мнегіе 
шкоди починали... ино штобьі єси о томь до- 
відалься Ак. ЗР. І, 107 (1486). 

XVI. Затимь довідалися есмо гораздо в 
своихь старих мужей и у стороннихь Арх. 
ЮЗР. І, VI, 13 (1508).—И до господаря мезго 
до митрополита его милости єсми писаль, не- 
довідався нраЕди Ак. ЗР. II, 122 (1517).— 
Му о мгвето іст йстейадауаіа оі пісй... 
орізаіі Пам. КК. IV, II, 67 (1645).—Не дові- 
дальлисд єси о тнхь річахь, котории са 
внемь тих то дній стали 6в. Пер. 77.—А не 
суди никого, ажь первій правди довідаєшся 
"Унія гр. 168. 

XVII. Навнцаю: Научаюсь, оучг/сд, дові- 
дуюсд, цвмчусА, приз’вмчуюсА Бер. Лекс. 

• 85.—Довідатися—навикнути, увидіти. Довіду¬ 
юся— навідаю, навикаю Синон. сл.-р.— Хто 
боліле хочеть достатечне видати, прочитай жи¬ 
воти, стихь, тамь са довкдаєшь 0 обр. 112.— 
Црквь... довідоватисд и шперати в томь 

і не кажеть Карп. Каз. Дг. — Ажь по мно- 
і гомь часі довідавшіїся справи, таємне гос¬ 
подинь Козма... пришоль до султани Кул. 
Мат. 1,164 (1624).—Пмлно вьлштоваль Иродь, 
и довідовалсА о часі, в’ которнй са имзвіздй 
онад оказала Єв. Калл. 856.—Довідавшись 
того люде взали єго до вазюа Гал. Н. н. 
67.—Двдь доввдаль, же на дворі єго о сні 
єго шемрут’ Рад. Ог. 285.—Довідатися самої! 
истой правди Дм. Рост. 11 (1693).—Яко то 
бити міло не довідуєм Крон. Боб. 275-6,— 
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Пое... довідался, же омилился на пріязни 
енна єдиного Рук. Хрон. 8. — Іосифь... ла- 
годне кождого (брата) поздоровляючи, посел- 
етво отцовскоє справоваль, довідуючись о 
ихь здороію Літ. Рук. 20-6. , 

XVIII. Досконале довідались, же такеє 
безьчеловічіє вь єго дому судейскомь пово¬ 
диться Вас. 36. Мат. Лівоб. Укр. 93 (1714).— 
Того совершенно било довідати ся не воз- 
межно Бел. Сказ. 41—Просіте єго, аби дові- 
далея о речахь онихь Гр. Барс.к. IV, 39 —Не- 
довідуйся о чужихь справахь, котрій до тебе 
не належать Політ. 54,—Довідавшись, же 
такь сталеє а... не могль а ні помислити Сімя 
Сл. Б. 160. 
ДОВ'БДОК'Ь, рм. Див. Довідках 
XVIII. Я... утекомь не вин ждала и жад- 

нихь доеідкоеь... єй матці не чивюіа Арх. 
Сул. 273 (1728). 
ДСБ1іРАТИгРИТИ, де. Діймати, дійняти 

віри кому. 
XVI. Ха га'оешгіи зггате тебтєкіисгу 

сйсхуИ Пам. КК. IV, II, 164 (1645). 
XVII. Затягаєть и на ускрсмлевіє ГІуіг- 

кара, которему єго царскеє еєлечєстео дові¬ 
рили Літ. Сам. 54,—Гетмавь... йе довіраЕь 
читиринлямь іЬ. 139. 
ДОВТзЧНЬІЙ, пртм. Що триває до віку. 
XVII. Дсгічисє-отпсчнненє Рук. Хрсн. 262. 
XVIII. Смерть... до еічной що взяла муки 

не премуєть Клкм. Вірші, 7. 
ДОГАДАКЬЕ, рн. Здогад, домисел. 
XVII. Дскьшшніє: оудобстЕо, догаданье 

Бер. Лекс. 36.—Дсгаданіє—удсбстЕо, дскьш- 
леніє Сннон. сл.-р. 21. 
ДОГАДОВАТИСЯ, -ДАТИСЯ, де. Доходити, 

дійти гадкою, домислитися, -слитися, дорогу- 
мившися. -мітися, доміркуватися. 

XVII. Зрад: Вижд, омотрад, шзирай, диша- 
домнішіайса, догадуйсь, глади, познавай Бер. 
Лекс. 52.—Мислей бовім людских не межет 
знати ніхто... хиба зь слоеь докьшіляєтга 
и догадуєтсд Єв. Реш. 20. 

XVIII. Інои причини не можемь знайдогат’: 
и теж о неувазі онсйсд догалат’ Клем. Вірші. 
75. 
ДОГАДЬ, рм. Домисел, дорозуміння. На до- 

гадь, щоб догадатись. 
XVI. Знать, ежь Сшшлеть толко на догадь 

писаль, а коиьеирьмации не видель Аитир. 
701. » 

XVIII. Всімь намь... служить прадмовка 
та а, щомь я... пред’ вами ньші на догадь ска- 
заль Сімя Сл. Б. 275. 
ДОГАЖАНЬЕ, рн. Чинність від «догажатт. 

XVII. Сьхожденіє: Догажанє, ненаприкре- 
нєса Бер. Лекс. 167,—Дсгажаніє—сохожде- 
ніє, сьнисхожденіє, угодіє, упскоєніє Синон. 
сл.-р. 21. 
ДОГАЖ(Д)АТИ, де. Див. Догождати. 
XVI. Радь би єго господ, мил. бнль, абнее 

яко наилепше то змуровати могло; єднань же 
догажаючи часомь также и скринде, треба 
аби се такь муровало яко се почало Гол. 
П. М. 1,155 (Л. Ст. 1598).—Явний имь блудь 
вь той мере приписують, опрочь Арьрнаногь 
и Новокрещеньцовь, ксторшь праве у ноту 
догажають Адтир. 177. 

XVII. Сходителнійше: Догажаючи, фолґуючи, 
неприкрАЧи Бер. Лекс. 161—Дсгажаю—бда- 
гоугеждаю, угеждаю, добреблажу, ссхсжду 
соисхсжду, догадуюся. Дсгажаючій—свисходи- 
телвнй Синон. сл.-р. 21.—Часомь нещасли- 
еимь догажаючи а єресемь причинн етти- 
наючи Копист. Бал. 1179.—'Тилу шбачеєкь 
и догажаємь Рад. Ог. 692.—Дсгаждаїсще тілу,, 
чого єдно хтіло Суд Беж. 296—Под покрив- 
кею заховав а здорогл а чреву своєму дега- 
жаєть Домецк. 93. 

XVIII. Тілу своєму догєжал Сл. о ом. 
335.—Млин не єдно му нну'дскжаєть Ким. 
Вірші 1С6. 
ДОГАМеВАТЙ, де. Заспокоїти. 
XVII. Трести сокрутевЕсє до остатку не 

догамовал. але хореє лечил, хромеє сішо- 
вал Арх. ЮЗР. І, X, 537 (1629). 
ДСГАНЯНЬЕ, рн. Догана, докір. 
XVIII. Дорогеє єсть діло на сюмь світі, 

де єсть пунь добрий взь науковь, изь доганя- 
нюмь Бсжимь Поуч. Няг. 146. 
ДОГАНЯТИ, де. 1 Силувати, примушу¬ 

вати. 
XVII. Припонуждаю: пргиаглАЮ, припі¬ 

каю кому ощо, доганАЮ, побушдаю, гоню- 
Бер. Лекс. 111—Доганяю—попиваю, ухадую, 
понуждаю Синон. сл.-р. 21 

2. Давати догану,'ганити, докоряти. 
XVII. Абьі ніхай не Еажилсе словами ущип- 

лиенми доганяти и безчестити Ак. Бор. 57 
(1660). 

XVIII. Коли видишь сусіда твоєго, ажь- 

блудить у пути лихумь албо у гріху, то до¬ 
ганяй ему, и моли єго Поуч. Няг. 63. 
ДОГАРАТИ, де. До кінця згоряти. 
XVIII. Свіча догарала Пам. укр. м. II, 

128 (Рк. Тесд.). 
ДОГАРЯТИ, де. Доткати, дошкуляти. 
XVI. Розуміючи теє, снать, нікоторьіє, же 

тая незгода домовая єсть на тоє добра, же нею 
люде заба-влени. а єдни другадхь гризучи*. 
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што ихь сполне догаряеть—такь далеце не 
усмотрругь Хр. Фил. Анокр. 1812. 
ДОГБАРЯШЯ, ДОГВАРИТИСЯ, де. (йол. 

йоргаїгус). Договорятися, договоритися. 
XVIII. Тамь ся з нимь еамь собі ліп’ше еще 

догваришь Ал. Тиш. 37.—Сидіте вьі дома а 
ми будемь своєю мудростию з Одек’сан’дромь 
ся догваряти іі). 76. 
ДОГЛЕДАНЬЕ, ри. Див. Догпіданье. 
XVI. Потехи жадяоє своимь послушннмь 

хрестияномь не подають: ани вь науце, бо 
яє не мають; ани вь догледанью раду и порядьку, 
бо его сами меть не могуть Берест, соб. 310. 
ДОГЛЕДАТИ, де. Див." Доглядати. 
XVI. Маєть онь... цовииностей ихь и по¬ 

рядку всякого межи ними пристойного догде- 
дати Арх. ЮЗР. І, І, 63 (1576).—Порядку 
побожного хрнстіаііското догледаль Пам. КК. 
IV, І, 50 (1597). 

XVII. Пилновати маєт и повинень будеть, 
яко свого власного... догледати Акт. Старод. 
кн. 23. 
ДОГЛВДАНЬЕ, -ГЛЯДАНЬЕ, рн. Догляд, 

нагляд, пильнування. 
XVI. Єго милость догліданьє пожнтковь 

своихь господарьскихь по дворомь ...рачить 
зоставляти при воли своєй Ак. ЗР. III, 13 

<1547). 
XVII. Смотреніє: смотрган’е, глаДЖйн’є, до- 

смотрінє, доглдтанє Бер. Лекс. 151.—Маючи 
брони ручннє, шли для догляданя направн 
мосту Арх. ЮЗР. VI, І, 384 (1617).—Пилноє 
того огня догляданье Дм. Роет. 41 (1698).— 
Пго... без жадного догляданя до вязеннд 
вкинено Жит. Св. 401-6. 
ДОГЛЯДАТИ, -ГЛЯДОВАТИ, -ГЛЯДА- 

ТИ, де. Дозирати, дозорити, достерігати, 
-стерегти, стерегти, пильнувати, допильну¬ 

вати. 
XVI. Доглядають того с пилностю которимь 

то повірено Арх. ЮЗР. І, VII, 262 (К. Р. н.).— 
Будучим нам... вь граде Лвове, посещающє 
Христову церковь и порядков духовних на- 
шихь церковних и монастнрских доглядуючи, 
пришли к нам... мещане Лвовскиє ІІам. КК. 
Тії, ЗО (1591). 

XVII. Блюд)/: Стереп/, постерігаю, захо¬ 
жую, доглддую, смотр?/ Бер. Лекс. 8,—Догля 
.дую—блюду, храню, соблюдаю Синон. сл.-р. 
2І.—Пасіте котороє єсть у вась стадо Божіє, 
доглядаючи не ионеволне, але доброволне 
Копист. Пал. 420.—Дидаскалове тежь повиннн 
того зь повинности своєй пилно доглядати 
аби діти вь боязни Божой завше ся находили 
.Арх. ЮЗР. І, XI, 131 (1637).—Всего доглд- 

даєт’ завжди вмддчеє єго око 6в. Калл. 393.— 
Той которнй ся того поднйметь, будет такь 
власні всіхь потребь и справь доглядати 
Стат. Полоцк. Бр. 11. — В’ хоробі єго догл*- 
даль ІЬ. 18.—Пилно вась жадаємь, аби сте 
того догляділи, жебн мелникомь подоловсвимь 
жадноє перешкоди... не було Мат. Ист. ЮР. 
1 (1662).—Отказую... приятелці моєи що дог¬ 
лядала мене в хоробі... телять двою Ак. 
Мг. м. 251-6 (1688). 

XVIII. Кондіціи ліпшь едиой доглядати, 
нежели в’ многіи сд ремесла втручати Клим. 
Вірші, 121.—Орапе... доглядують садовь Пелгр. 
Ии. Виш. 54. 
ДОГЛЯДОВАНЬЕ, рн. Див. Догліданьє. 
XVII. До догдядованя школи Микола й Лу- 

кашевичь, Стефань Хомичь Арх. ЮЗР. І, 
XI, 67 (1604). 
ДОГЛЯДЬ, рм. Дозір, бачність, опіка. 
XVII. Не ліновалея проізджати до Горо¬ 

дища и до Кременчука для догляду статеч¬ 
ного житья обнвателей Ак. ЗР. V, 172 
(1682). 

XVIII. В’ мдадих літехь умирают... за 
догляд вшь літь не отслуживши Клим. Вірші, 
76. 
ДОГЛЯДАТИ, де. Див. Доглядати. 
ДОГЛЯДАТИСЯ, де. Пересвідчитися, діз¬ 

натися. 
XVII. И ми... догляділися правди, що 

истенная правда, где которнй косил и там 
купці копал Ак. Полт. Гор. Ур. II, 53 (1669). 
ДОГМА,ДОГМАТЬ, рм. (мн. догмата, дог¬ 

ма). Див. Догма. 
XVI. Заховнваєть апстолскіа и отческіа 

яреданіа и догма Отп. кл. Остр. И. П. (рк.) 
52. 

XVII. От протавнихь на догмата Цркви 
всходней повстанА Кн. о Вірі (пр.). 

XVIII. Іогань Франціскь Буддій... пові- 
ствуєть, вь главі третой, о догматехь зь без- 
божіємь сопряженнихь, тіхь догматовь ви- 
числяючи Дн. Марк. II, 252. 
ДОГНАТИ, де. Див. Догоняти. 
ДОГОВОРНЬІЙ, прикм. Умовний, угодовий. 
XVII. Того надобі, аби... водлугь договор- 

ньіхь пос’ольскихь записовь границьі шли по 
старьіхь рубежахь Ак. ЗР. V, 21 (1635). 
Д0Г0В0Р0ВАТИ, де. Вінчати говорити. 
XVII. бще же и той договороваль, и се 

вістникь третій прибіже Літ. Рук. 29. 
ДОГОВОРЬ, рм. Умова, угода, трактат. 
XVIII. Трактать зась той, албо договори 

Аіщрусовскіи такь ся вь себі ретелне міюта 
Літ. Вел. II, 102—Зь поосталими облежен- 
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цами учинень договорь и калитуляція іЬ. 
III, 385. 
ДОГОДИТИ, де. Див. Догожатк. 
Д0Г0Д0ВАТИ, де. Прогодувати, прохарчу¬ 

вати до певного часу. 
XVII. Маеть и повинеиь будете, взявши 

в своє завідованє и господарство реченное 
их убозство, догодовати и дозирати Акт. Старод. 
кн. 48. 
ДОГОДОВАТИСЯ, де. Дохарчуватися. 
XVIII. Догодовавсд з;¥£ць уса, самь кор¬ 

мися Клим. Прип. 212. 
Д0Г0Ж(Д)АТИ, -ДИТИ, де. Давати, да¬ 

ти догоду, задоволят.и, задоволити. 
XVI. Во вьсих справах потребахь малжонки 

потомства моєго дргожати и оборонцами бнти 
мають Ж. Курб. І, 194 (1581).—Тьшь зльвіь 
предсевзятемь, умьісломь своимь, за тне най- 
стемь кгвалтовньшь на домь Божий, вніїел- 
нили и води своей догодили, и єще до конца 
того чинити перестати не хочуть Арх. ЮЗР, 
І, І, 186 (1584). — Не мають о што за зле 
міти, же вь той речи... имь не догожаємо 
Хр. !Фил. Апокр. 1192.—Вась за геретиковь 
мають, опрочь Ариановь, которьімь праве 
V ноту догодили есте Отп. И. П. кл. Остр. 
1065. 

XVII. Самоущннй:.., соб» догожаючій' Бер. 
Лекс. 143.—Не оть Бога діло начинади, але 
человіческому угодію... догождали Арх. ЮЗР. 
І, VII, 27 (И. Виш.).—Овне для п'риподобйнья 
твоего тобі догожають Тест. Вас. 35.—й Бгу 
и світу заровно оуслужити и догодмти хотачи, 

на обідві ноги свои хромлють Карп. Каз. 
Вв,—Своєму обжирству догодиль Діал. б см. 
270.—Перешн’мо своволити и самшь себга 
догожяти Єв. Калл. 84. 
ДОГОЖЕНЬЕ, рн. Догода, задоволення. 
XVII. Бдговоленіе: Оуподсбанє, догЬженє 

Бер. Лекс. 4.—Якь смйешь шукати... догожша 
чреву твоєму Домецк. 96. 
ДОГОЖИЙ, прит. Що може догодити, до¬ 

гідний. 
ХАНІ. Починаєте умишлять, какимь бьі 

то видомь снестися могла вь любовь сь изряд- 
ньшь купідомь кой бьі желаніям єя бьшь 
догожій Нов. Бокк. 291. 
ДОГОЖ0ВАТИ, де. Див. Догожати. 
XVII. Угаждшо: Догожую, дарую, отщг- 

щаю, подобаюсд, чиню заховане, прислугу, 
оказую добрую волю, служу Бер. Лекс. 176. 
ДОГОЖБНЬЕ, рн. Догоженье. 
ХАНІ. Угожденіє: Унодобанье, догсжганье, 

захованьє, прислуга, сказане доброи волі Бер. 
Лекс. 176. 

ДОГОНЯТИ, -ГОНИТИ, -ГНАТИ, де. 1. Же¬ 
нучись досягти, допасти кого. 
Х4Г. Слуги владьічнш зь лицомь єго до¬ 

топивши вь нашой земли и почали имати, и 
онь имь не хотіль ся дати Ак. ЗР. 1,160 (1496), 

XVI. И тамь, на той дорозі... догодили 
нась Ак. ЗР. II, 43 (1508).—Пань Грягорей 
Волобань, того помененого Грека, єпископа 
Мекглснского, догнавши на доброволной до- 
розе... самь окрутне збнль Арх. ЮЗР. І, І 
271 (1590). 

XVII. Постизаю: Догонаю, оухапую, го- 
шо Бер. Лекс. 114—Достизаю: Дохсж’у, доіж- 
джаю, догонюю ІІ>. 211—За животомь Славьі 

! всею дшею оугонАТисА маємо и ДОГОНаТИ Смотр. 
Каз. 37 —Половцовь догонивши подле Дуная, 
побили и полонь вьвесь отняли Крон. Ссе. 
97—Кгди єхалисмо догонили того небожчика 
Мирова Кн. Міск. Полт. 15 (1692).—бго 
жадная речь ее доженете Крон. Боб. 11.— 
Догониль (змій) и оукусиль того КОНА Рук. 
№ 202, к. 217. 

XVIII. Слуги теж пошов’ши догонили их 
и рекли грозно Пам. укр. м. 1,171 (Рк. Тесл.).— 
Якь не можеш... вітра в полю догонити. 
такь не можеш Ха Сна Бжого забити ІЬ. II, 
139 (Рк. Тесл.). 

2. Женучи добігти, доїхати. 
ХАС Роусь же догнаша Милича и Старого- 

рода. Ип. 755 (1229). 
ДОГОЇВ, рм. Див. Деготь. 
XVII. Потай с комори меской догот крал. 

Полиая мазница догтю Ак. ІІолт. Гор. Ур. І, 
105 (1667). 
ХАДІ1. Почнет своє всякое начяне росклада- 

ти.. ремін’, воду ДО ШПОВаНА лубд догот и 
натягачі Клим. вірші, 103.—Руки догтемь 
засмарованіи Гр. Барск. IV, 34.—Догтю по¬ 
силаю відер 20 доброго Арх. Вид. м.; екои. 
сир. (1759). 
ДОГУБИТИ, де. Занапастити до краю, за¬ 

губити цілком. 
XVI. Стараються о то, забегаючи тому абьі 

и остатокь, чого геретикове не догубили, не 
загинуло Антир. 855. 
Д0ҐМА, ДОҐМАТЬ; рм. (гр. род. 

Зоуратос). Твердження що приймають за правду 
без критики і доводів. 

XVI. Доїматн—науки Лекс. 5. 
XVII. Вєленіє: ДРґмат, наука оустава Бер. 

Лекс. 12.—Доґма: Оуставлшїе. Догмата. Оу- 
стйвьі267—Доґмать: Преданїє, або артігу.ь 
вйрьі іЬ. 
ДОДАВАТИ,-ДАТИ, д:. 1. Придавати, при¬ 

дати, докладати.-класти, доттти. 

їй Історичний еяовшш-II . 
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XVII. Разлмчпнх фарбь охотне нехай до- 
даваєт Діад. Волк. 75,—0 море и ріки додайте 
прошу вас голові и очима моиматодко слез 
Жит. Св. 68-6.—Душі засмученой... смутку 
не додавай бв. Калл. 604. — Силь, здравід, 
охотьі и способи ости додавала Рад. Ог. 
(пр.) 1. 

XVIII. И батка часом за грудн хватаєте, 
або теж. пудчась н вшию кулакомь додаєт , 
Клим. Вірші, 9В. — Фарбами всякоа краси 
додавают іЬ. 98.—Тн, пречудни Боже, уста 
отверзаєшь и безумнимь дітемь мудрости 
додаєш Укр.-Р. Арх. X, 327—Додаль ему 
войска своєго вещщрского Вел. Сказ. 73.— 
Оружія до забітя, албо рань заданія не 
додавали Собр. Прип. 111. — А тн, орле... 
додай крьідець до помочи, полетіти на всі 
ноги, миленкои шукаючи Пер. Укр. Лир. 21— 
Додай коршя от тростини, которая на бо¬ 
лоті росте Укр. Госп. Пор. 66. 

2. Подавати, подати, достачати,-чити, до¬ 
ставляти, доставити. 

XVII. Іосифь... осадивши их в земди Ієсемли 
додавал имь живности Єв. Реш. 39.—Вмсохь 
оннй потокь, которій додаваль води стому 
Иліи Рад. Ог. 257.—Усюди дорожнета била, 
тилко з Сівери додавали з’божа, хочай до¬ 
рого Літ. Сам. 198.—ІІриамус додаль до вя- 
зеня оньм послом потаємне два мечи Крон. 
Боб. 74. 

3. Давати, дати, збуджувати,-дити (віру, 
тль, надію, серце, сміливість тощо). 

XVI. Розмаитьіє добродейства твоє... до¬ 
дають ми доброє надеи Лист И. ГІ. 991, 

XVII. Кроль, му додавши вірьі, пустиль 
єго на Москву Сб. літ. 78 (Кієв. літ. 1604).— 
Султань... прнсмотреЕался місцемь и множе- 
ству хрестяяь и додаваль имь серца и сміло¬ 

сте Куд. Мат. І, 167 (1624).—Предложеиь 
бьіваєть чстньїй и живо творлщій крсть, яко 
бьі срдца додаючи, посилаюче, и змоцнаючи 
нась Тр. пости. 472.—Иовгородцьі додавали 
смілости Ярославу, абн ишоль битися зь 
Болесдавомь Крон. Соє. 34.—Добрий воинь 

. аби собі додаль срдца до правд войньї и звн- 
ТАжетва, часто мнслит о , заплаті Домсцк. 
86 334 -кл-“- :к 
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луІІІ. Зоставиш самь смілий жолнірь 
додаваль собі срдца до бою Пам. укр. м. IV, 
238 (Рк. Присд.).—Ажь вже приспіваєть мні 
жалю додаєть Пер. Укр. Лир. 12. 

4; Давати, дати, подавати,-дати. 
г XVII. Туранови дяболь ради додаваль, аби 
Ха межи діточками шпікговаль Бер. Вірші, 
93,—ТУдографь... маєте... старанємь и пра¬ 

цею во всемь, що ся туть не змінювало до¬ 
давать ради Пери. Тип. 575 (1679). — Сірко 
с козаками и татарми наспішиль білагород- 
скими, додаль оному помочи, же орда крим- 
ская мусіла уходити Літ. Сам. 107. 

XVIII. На теє убийство радидь и помочи 
додавал Прот. Полт. С. І, 245 (1702).—(Ко¬ 
заки) стали ради додавати, отколь Варнн доста¬ 
вати Рук. К. У. № 21, к. 18.—Додавай же 
намь о Панно ратунку в каждомь припадку 
іЬ. 22.—Нам всімь додала своєй помочи Пам. 
укр. м. II, 70 (Рк. Тесл.). 
ДОДАКЬЕ, рк. Додаток, додання. 
XVIII. Науки... посполгошь едособомь 

преложенньїя, сь доданіемь внразнгайшого мо- 
ралу Науки парох. (Пр.). 

— вірьі, додання віри, довірство. 
XVII. Звлаща в доданню віри тому писму... 

Іван Іваненко... признань, ижь тесть єго на 
обитель стую вручиль грувта Ак. Мг. м. 
321 (1667). “ 
ДОДАТНЬІЙ, прикм. Додатковий. 
XVIII. Гайдаямь.... зашіатилемь 48 зол., 

додатнихь Дн. Марк. І, 53. 
ДОДАЮ КЬ, рм. Додана річ, придаток, 

наддати. 
XVII. Менядемь коня вороного... на мо- 

лоЧия, за которим єще взялемь додатку коп 
десят личби литовскнх Ак. Бор. 63 (1661). 
ДОДЕРЖОВАТИ, -ДЕРЖАТИ, де. 1 До¬ 

тримувати-мати, заховувати, заховати, за¬ 
лишатися, залишитися вірним. 

XVI. Науки апостолской додержовали Хр. 
Фил. Анокр. 1420—Присяги своєй панскои 
додержовати іЬ. 1808. 

XVII. Намь слова своєго пе додержань и 
і не зистиль Арх. ЮЗР. І, VI, 364 (1605).— 
Міль оного шлюбу до смерти живота своєго 
додержань іЬ. І, VII, 267 (1616).—Присяги 
своєі не додержаль Ак. ЗР. V, 21 (1635).— 
Любви братерской додержали умерлому Рад. 
(Марк.) 29.—Рідко которій додержаль віри 
хркстиянской Літ. Сам. ІЗ,—Жадному монарсі 
слушного поддапства не додержують іЬ. 104. 

XVIII. Не надіясь, жеби Ляхи опрочь 
Кроля тіхь обітниць додержали Літ. Гр. 
63.—Ляхи Зборовскихь пактовь не додержать 
іЬ. (рк.) 36-6. — Неутрачаючи по сіє число, 
имініє додержала и уживаньемь онихь добрь 
дочокь воскормила Мат. Ист. ЮР. 47 (1716).— 
Ляхи котомь мнрннхь статей (трактатовь) не 
додержали Сб. літ. 10 (Кр. он. Млр.).— 
Же король... цале додержить и аппробовати 
изволит, на томь Витембергь именем ко¬ 
роля своєго подпйсалея Вел. Сказ. 124. — 
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Запорожця... недодержавши того своєго слова, 
котороє прирекли намь... всі возвратиліїсь до 
Січи Літ. Бел. III, 452. 
12. Витримати. 
у ІТИ. Ихь сили велшкіє не додержавши, 
мусили уступати до Ладижина ис шкодою 
Літ. Сам. 114,—Войска шведскіе не додержали, 
и такь, за ласкою божіею, розбита дощенту 
іЬ. 205. 
додолньїй, прикм. Що долу сягає, до- 

зємний, додільний. 
XVIII. Лиштви додолніи лудану кропив - 

ного Бьгг. млр. обст. 352. 
ДОДРАНГЬ, рм. (лат. йойгам—3/4). 
XVII. Додрант’: 9 пйяазій, нолгроша Бер. 

Лекс. 266. 
ДО0ДНАТИ, де. Єднати додавати до чого. 
XVIII. Которьій тилко вкажеться брать... 

повинень... цех СВОЙ ДОПОЛНЯТИ И...ДОЄД- 

нати Кн. Цеху Золот. 9-6. (1724). 
ДОЄЖДЖАТИ, -ЄХАТИ, де. Див. До- 

іжджати. 
XV. Оуже ми толико доєхати с гостьми сь 

бугри и с Лдхи а оуже дружина моя постра¬ 
шена Ип. 401 (1150). 

XVI. А такь я... цоехавши его милосте, 
пана старосту, вь м'естечку Матіеві, листи 
«го королевское милости подаваль Арх. ЮЗР. 
1,1, 215 (1586). 

XVII. Доєждаю—зри доганяю Синов. сд.-р. 
21.—До ліпних црфмтковь, которих око, ухо 
и ердце члчеє дознати не може, доеждждати 
Сб. ЮР, 85 (1679). 

XVIII. Не доежджая Хмілоьа, близь дуки 
Савуского старого, заночев'али Дн. Марк. 
III/313. і? & 
ДОЕНЬЕ, рн. Чинність від «доїти». 
XVIII. Писаль... о доепню товару ж овець 

черезь сей місяць Дн. Марк. III, 224. 
ДОЕХАТИ, де. Див. Доежджати. 
ДОЖАТИ, де. Див. Дожинати. 
ДОЖДАТИ, де. Дочетти, виждати. 
XV. А самь дожда ночи поіха ис Києва 

Ип. 402 (1150). | ; 
XVII. Ізяславь... сталь на устю Медведнцн 

и туть дождаль брата Ростислава Крон. Ссе. 
125. і? 

XVПІ. Дождавь гречаной паски Клем. Прин. 
211—А чей ти того, битанко, не дождешь! 
Нам. укр. м. І, 158 (Рк. Тесл.).—И дождавь 
ведіте сни снові, своихь ІЬ. 267 (Рк. Тесл.). 
ДОЖДЕВНЬІЙ, -ЖДЕВЬІЙ, прикм. І. 

Дщевий, що з дощу, від дощу. 
XVI. Кроплі дождеьнє и дп* віка кто 

нзлжтат Катех. а вшп. в. 137-6. 

XVII. Смерчь: Піввица, облакь дождевннй, 
фуртра Бер. Лекс. 151— Дуга ... оучиндєть 
облаци дождевннй Транкв. Зфц. 15.—З’ об¬ 
дану дождевого походать кшщи раскроплен- 
нни Гал. Кл. Раз. 363. 

XVIII. Частокротно сяучаютед слоти: из 
заразлнвнмь вітромь дождевньї шгохота Клим. 
Вірші, 144.—Тепер мовастмрь не тоею водою 
штаєтея але... дождевою Путн. Іф. 12-6 — 
Зіапе Іазк іт^оісЬ, іак кгореї (МеишусЬ 
Укр.-Р. Арх. X, 299,—КроплА дождевал 
Пам. укр. м. IV, 318 (Рк. Тесл.).—Води теку- 
щой не нмать, но дождевну, оть даховь ооби- 
раємую Гр. Барск. II, 47. 

2. Дощитий., дощуватий, багатий на дощ. 
XVIII. Подь чась зілной дождевной не¬ 

погоди Сб. Мат. Лівоб. Укр. 10 (1725).— 
Много дній хмурнихь, мглнетнх и дождевнхь 
Пр. Госп. 6.—Осін дождевна іЬ. 16.—Насту¬ 
паєш ВрОТА дождевное, евно же лежить поко- 
шенпоє Оімя Сл. Б. 205. 
ДОЖДЖЬ, ДОЖДЬ, ДОЖДЬ, рм. Вод¬ 

ний опад, що падає краплями з хмар, дощ. 
XV. Бьіс дождь великь Ип. 755 (1229).— 

Идоущоу же казіению со забраль яко дождоу 
силноу ІЬ. 

XVII. Што твдьі земдм дождь... то тиу 
и очом5 дождь Тит. 117 (Копист. 1625).—Зимі 
и дождь отходить, а цвадьі показуютьсА на 
земли Гал. Кл. Раз. 255.—бели, бн створене 
не нріймовало первій джджов... зємла ча¬ 
стими джджами коєна не била 6в. Вил. 
78-6.—Гдь... одняд и на повітру запори, 
которнмися дождйсн держат Каз. № 32, к. 
46-6.—Дожду не било Літ. Хм. 78. 

XVIII. Ажь би кміть Шнсчину про дождь 
«лбо за шше не могь отбри... Днь рахрш 
са єму Урб. 52—бели вітрь з сніго(м) аб* 
з дождо(м), то (вино) значні схибит ІІр. 
Госп. 5— бели туча на всході покажетея п* 
дожджі, не рихло слота перестанеш. іЬ. 12. 
дождити, де. Лити дощем, як дощем, 

пускати дощ чим. 
XVII.. А пань дождид на Содому її Гонору 

садкою и огнемь О обр. 141. 
ДОЖДОВАТЬІЙ, прикм. Див. Дожчеватьій. 
XVIII. Зима деждоватая, весна вітрная, 

літо добреє, осінь мішаная Пр. Госп. 11. 
ДШКЕБРАТИСЯ, де. Допроситися, як жеб¬ 

рак. 
XVII. Аби суду на том сеймі ся дожебратм. 

а за двором не пшцати Льв. Стаєр. 37 (1609). 
ДОЖИВАТИ,-ЖИТИ, де. 1. Жити до пев¬ 

ного часу. 
2. Живучи одержати що, дочекатися т*. 
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XVII. Такь и давній святій отцеве и учите¬ 
лів чинили, и такь ласки Божой доживали Ак. 
ЗР. V, 206 (1687). 
ДОЖИВОТНЕ, присл. До віку, до вмерти. 
XVII. Волна ест... своєго добра шафоватп 

доживотне Прот. Полт. С. II, 260 (1694). 
доживотность, рж. Досмертш майно. 
XVI. Королевая ее милость побрала намт> 

уряди и доживотности н'ашой Ак. ЮЗР. 1,199 
(1576). 

XVII. Всі рухомьш доживотности їїам. КК. 
II, 467 (1671). 
ДОЖИВОТНЬІЙ, прикм. Довічний, досмерт- 

ний. 
XV. Тебі... великій князь Литовскій до- 

животньшь приятелемь єсть Ак. ЮЗР. II, 
112 (1494). 

XVI. Право своє доживотноє иншому по¬ 
далі. Ак. ЮЗР. І, 185 (1571).—Просил нась 
за то, абьіхьмо... права своєго доживотного 
уступить дозволили Арх. ЮЗР. І, І, 120 
(1580).—Именьє моє Жабьче... певннмь пра- 
вомь доживотьннмь держадь іЬ. 329 (1586).— 
Права доживотньїє... оть продковь нашихь 
мають Ак. ЗР. II, 2 (1588). 

XVII. Права своєго доживотного, оть наст, 
ему на тьіє добра и дани вьішьречоннє служа¬ 
чого, вечпесе зрекь Гол. ГІ. М. І, 207 (Гр. 
1615).—Войтьі доживотннє Мат и Зам. 146 
(1649).—Зостаю... доживотнимь и зичливьшь 
слугою Звари. Ист. І, 325 (1691).—Зламавши 
малженскую приязн и присягу доживотного 
мешканя... пофиядься гдес у чужосторонньїє 
місца Акт. Стйрод. кн. 4. 

XVIII. Избрань на доживотноє войтовство 
Кієвскоє... Димитрій Полоцкій Літ. Бел. 
III, 544.—Дочь мою Анну пошлюбиль себі 
в доживотного приятеля Ген. сл. Черн. п. 
555 (1726).—Доживотноє ігуменство Оп. Док. 
39. 
ДОЖИВОТЬЕ, рн. Довічне володіння, до- 

емертне посідання,• дожиеітіш\ мавтдк, що 
його посідають до вмерти. 

XVI. РонгіеМіІ іи таіеі Пойулуоііе Пам. КК. 
IV, II, 185 (1545).—Сама через себе або умо- 
цованого своєгЬ хотела доживотя на Кошеру 
доходити Агей. 8апд. 392 (1571).—Єго королев- 
ская милость... троє доживотє мне давши, 
тую суму пенезей... заставою трема дожи- 
вотями, листом своимь господарскимь опи¬ 
сати и утвердити рачиль Арх. ЮЗР. І, І, 
103 (1579).—Не нарушаючи ничієго права 
дожив отья, оть продковь нашихь наданого 
Ак. ЗР. IV, 5 (1588).—Гедиону Болобану тоє 
архнмапдрьіцтво Жидичинскоє симь листомь 

моимь зараз пускаю, подаю и поступую изо 
всемь доживотя Арх.’ ЮЗР. І, VI, 113 (1596). 

XVII. Зоставивши дожнвотьє спокойноє 
сестрімоєймилой тедьтс части моей сиротом... 
ровьпнй діль назьначаю Арх. ЮЗР. І. VI, 
626 (1631). 
ДОЖИДАТИСЯ, -ЖДАТИСЯ, де. Чекати, 

дочекатися. 
XVII. Тихь посилкові, дождатися не могли 

Літ. Сам. 89.—Дождавшись князя Булата... 
войну страшную иміли до ночи ІЬ. 283. 

XVIII. (Хмелницкий) світа не дожидаю- 
чися, рушиль зь Чигрина до Суботова Бел. 
Сказ. 17,—Бруховецкій... дождалея прибьпя 
ку себісвоихь полковниковь Літ. Бел. II, 89.— 
На томь місці дожидалась покол я куда 
зьиду зь дому Арх. Сул. 271 (1728). 
Д 0ЖИНАТЙ ,-ЖАТИ, де. Кінчати, кін¬ 

чити жати. 
XVII. Жито... дожинали вь копу за тиждень 

по Ильи Кул. Мат. І, 82 (1603). 
XVIII. Жито... єще недожато Арх. Вид. 

м.; екон. спр. (1759). 
ДОЖЧЕВАТО, присл. Дощисто, сльотаво. 
XVIII. Сегодня зь ранку дожчевато бьіло Дн. 

Марк. II, 333. 
ДОЖЧЕВАТЬІЙ, прикм. Дощувати, доща¬ 
тий. 

XVIII. Сей день бнль зь ранку дожче- 
вать Дн. Марк. II, 333,—Сей день бнль... 
ясний и дожчеватий зь громомь ІЬ. III, 24. 
ДОЖЧЕВЬІЙ, прикм. Див. Дождевьш. 
XVIII. Нашь трудь и праца вь семь воєн- 

номь поході, вь знояхь и дожчевихь непого- 
дахь вь поляхь подь небомь ложенній, и уже 
чрезь час немалій по давному бнль отправо- 
вань Літ. Бел. III, 117.—Увиділь, смішивши 
тую матерію з слинею и годою дожчевою 
чистою Дн. Магк. II, 251. 
ДОЖЧЖЬ, ДОЖЧЬ, ДОЖЧЬ, рм. Див. 

Дожджь. 
XV. Иддху стріли акн дожчь Ип. 247 

(1097).—И бьіс дожчь и стече снігь ІЬ. 319 
(1146). 

XVI. Сено вже от дожчу и непогоди понизи¬ 
лося Кн. Гродск. Луцк. 320 (1565).—Мусяли 
зостать на дожчу черезь целую ночь Арх. 
ЮЗР. І, І, 287 (1591), 

XVII. Дождать: Дожчь идеть, дожчь по¬ 
дасть Бер. Лекс. 35— Дожчь идеть—дождать 
Синон. сл.-р. 21.—По слезномь дожчм ясность 
2/млад настуш/єт и тм^ость Тит. 117 (Копнст. 
1625).—Пустилися дожчжьі Каз. № 32, к. 
46-6.—Изьійшоль дожчь Гал. Кл. Раз. І82 — 
Тьіх часов дожчі ишьли Ак. Полт. Гор. Ур.. 
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149 (1669).—Бог змочив дожчем землю Єв. 
Реш. 66,—Дожчь ишовь кривавий Літ. Полск. 
5-6.—Червяки чорніє... из города стадами 
шли на огороди, не боячись дожчовь Літ. 
Сам. 164. 
ХУДІ. Дожчі частеє спадали Об. Черн. 

119. —Хорошій дожчь ишоль Дн. Марк. II, 
333,—А почавь дожчь на мене сметяний ити, 
а я неборак почал рот лодкладати Укр.-Р. 
Арх. IX, 69.—Не будет снх роковь роса на 
земля або дожчь Дам. укр. м. І, 297 (Рк. 
Тесл.).—В літі буцеть дожчу статокь Пр. 
Госп. 15. 
ДОЖЧИСТЬІЙ, ЖЧОВАТЬІЙ, пртм. Ба¬ 

гатий на дощ. 
ХУДІ. Того-же року лгЬто бьшо дожчистоє 

Літ. Бел. III, 86.—Сей день и ночь бши 
похмурніє, толко не дожчоватіє Дн. Марк. 
ЗП_ 'ззз 

/ІОЖЧОВЬІЙ, -ЩОВЬІЙ, щтм. Див. 
Дождевий. 

XVII. Вь оболоку родитьсд градь, ґдн 
кроплі дожчовми в’ оболоку зшномь змер¬ 
знуть Гал. Кл. Раз. 202. — Прибили подь 
дворь Ноздринь задля дожщовоє години 
Прот. слр. лот. 122. 
ХУДІ. Колодязі зь водою дожчовою Пелгр. 

Ип. Виш. 65. 
ДОЖЬШОТНЬІЙ, прикм. Див. Доживот- 

нмй. 
ХУД. Черьнишевьский не бнл жаден дерь- 

жавьца дожьівотьннй тьіхь добрь Мат. Вишн. 
123 (1621). 
ДОЗВОЛЕНЬЕ, ИБНЬЕ , рн. Дозвіл, позво- 

лсння. 
XV. Онь у нихь кушіль обель вічно, зь 

дозволеньемь намістника Полоцкогб Ак. ЗР. 
І, 197 (1499). 

XVI. З дозволеньемь отца нашого Казимира 
короля, именье отець ихь у Володимерьскомь 
повете купиль Арх. ЮЗР. УДІ, IV, 291 
(1512).—Оть него на стань духовьньїй дозво- 
ленья просять Берест, соб. 302. 
ХУД. Не відаю з чиим дозволенєм Прот. 

Лом. С. II, 172 (1686). 
XVIII. Чи можеть Ієрей, безь дозволеній 

Спископскаго, переходити от Цркве до Церкве? 
Собр. Прип. 56— Постановиль, аби тамь жа- 
день не входиль, єно котрий бьі маль дозво- 
ліна от бискупа Дам. укр. м. ІУ, 236 (Рк. 
Прислоп.).—Могг/ть кметі из панскимь доз- 
волйніомь на робітну маргу царину оучинмти 
Урб. 48. 
ДОЗВОЛЯТИ, -ЗБОЛИТИ, де. Давати, 

дати дозвіл, позволити, позволити. 

XV. Коли ихь самихь на то воля, ми того 
имь дозв'оляємь Ак. ЗР. І, 72 (1456).—Панове 
рада наша н вся земля никако не хотять того 
дозволити и допустити ІЬ. 156 (1496). 

XVI. Воєвода... дозволиль ему греблю за¬ 
сипати Арх. ЮЗР. І, VI, 31 (1541).—Межи 
которих осмдадцати світковь дозволили ви¬ 
бирати... шести світков ІЬ. 43 (1545). 
ХУД. Того Жученку дозволяли а не збо- 

роняли Ак. Полт. Гор. Ур. II, 17 (1665).— 
Хто дозволить непріятелеві ввойти до дому 
єсть в небезпеченстві Рук. № 0. 4°. 86 к. 
65. — Дозволив ему того іліа Жит. Св. 
424-6. 

XVIII. З него виєхати никому не доду- 
стимь ани з Полпщ к нему прибити кому 
дозволимь Вел. Сказ. 84.—Дітям єго дозво¬ 
лено тоє ремесло... работати Кп. Цеху.Кр. 
40 (1748).—Тую жь справу в другомь ероку 
принимать дозволено С. і Р. 31-6. 
Дозволений листь, лист що ним дозво¬ 

ляється що. 
XVI. Князь Михайло биль намь чоломь 

абьшю ему на то дали нашь листь дозволе¬ 
ний Ак. ЗР. І, 371 (1506).—Именье отець 
ихь у Володимерьскомь ловете купиль на имя 
Свойчево и листь дозволений на тую купило... 
нередь нами вьказьюали Арх. ЮЗР. УДІ, 
IV, 291 (1512).—Василей положил перед нами 
лист митрополита єго милосте, ему дозво¬ 
лений о тне озера сь Ленковою и сьшми єє 
право міти ІЬ. І, VI, 40 (1545).—Листь госпо- 
дарьскій дозволений єздитн до Москви Гол. 
її. М. І, 13 (Оп. 1554). 
ДОЗВ’ВДОВАТИ, де. Дізнавати. 
XVI. ИзтАзаєть—дозвідоваєть Лекс. 7. 
ДОЗДРІзВАТИ, де. Див. Дозрівати. 
ХУД. Сьврьшенно расиуть: Доздрівшоть 

Бер. Лекс. 162. 
ДОЗДР-БЛОСТЬ, рж. Див. Дозрілость. 
XVII. Оьзршіє: Доздргелость Бер. Лекс. 

163. 
ДОЗДЬІХОВАТИ, де. Здихати закінчувати 

отття. 
ХУД. (Ляхи) ажь оть голоду и страху поз¬ 

дихали сами, мало що ихь позостальїхь безо- 
ружію вьішли на пішихь ногахь и дозднхо 
вали по дорозі и по містах Літ. Льв. 266. 
ДОЗЕМНО, присл. До землі, до долу. 
ХУІП. На сей чась лите’ралне чрезь нред- 

варяющихь особь кланяюся до-земно Літ. Вел. 
III, 286 (1695). 
ДОЗЕМНЬІИ, прикм. Що землі сягає. 
ХУДІ. Тилко я до тебе подаю от себе 

доклон доземний Пер. Укр. Лир. 22—23. 
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ДОЗЖЕВЬІЙ, крикм. Див. Дождевьій. 
XVIII, Вешняки, котормє толко полою во¬ 

дою или дозжевою мелють Оп. им. Дан. Апост. 
175 (1734). 
ДОЗИРАТИ, -ЗРВТИ, де. 1. Доглядати, 

-глянути, пильнувати, допильнувати. 
XVI. Зіаговіа Рап Раїсгетекі тсзіеіе. зрга^у 

і гіайповй тіезкоіе ват йогігаї Бам. КК. 
IV, II, 225 (1545).—Повішень церквей и ма- 
настнрей дозирати Арх. ЮЗР. І, X, 56 (1582). 

XVII. Церкви Христовн дозирають, рядять 
нею ц сцравують Кошіст. Пзд. 719.—Цорядку 
всякого вь церкві Божіей дозираль Гол. 
П. М. І, 267 (1’р. Бор. 1623). — Змилуйсд 
иилно прошу обь того хорого дозирай его 
6в. Реш. 12. — Дмитро... па зиму нанялея 
дозират овечокь Прот. Болт. С. І, 84-6 
(1690). . 

XVIII. Виногради оніе именуютея дикіє, 
того ради, яко мало ихь дозирають и очи¬ 
щають Гр. Барск. І, 95.—На всі хащи Бань 
бу/де гатку мати, тай дозирати Урб. 49.— 
Вір’но служьіл и вильшщі дозиравь приязно 
Пан. уйр. м. II, 347 (Рк. Тесл.).—Часто па- 
мятай дозирати, абн коло палка чрезь тю 
листки жадній ... пе одростали Укр. Госп. 
Бор. 76. 

2. (докон•)• Добачити, побачити. 
XVII. Маєте... такь слабне счи, же немо- 

жеть дозргсти на дискосі частки стихь таїшь 
Шумл. Зерц. 58. 

XVIII. Виді стая Вца на задной страні 
Едема оудояь, глубину аеудобь дозріти Бам. 
укр. м. IV, 150 (Рк. Яр.). 

3. (доти.). Навідати, оглянути. 
XVI. Патріярхь Константшопольскій зь сто- 

лицн своеє ііршіхаль туть. умисльні, до тьіхь 
краинь, панствь нашихь, хотічи церкви... 
навідити и духовенства ихь дозріти Ак. ЗР. 
IV, 20 (1589). 

4. (докон-) Діждатися. 
XV. Цц сего еси дозріль, оже брат твои 

вьііхаль, а тн <‘д садиш в Києві Иц. 397 
(1150). 
ДОЗНАВАНЬЕ, рн. Чинність від «дозна- 

ноти», досвідченш. 
XVIII. Недай Вже и г?/бной болізни дознати... 

бо и то злйа болізн’ пребнвает здавна: и так 
влад же аж трясавмцьі равна. І в саммхь 
дознавапяхь найпаче н гор’ша Клим. Вірші 
209. 
ДОЗНАЕАТИ, -ЗНАТИ, де. 1. Зазнавати, 

зазнати на собі, Засвідчувати, досвідчити 
чого. 

XVI. Дознавши я по цей ку себе почтявоє 

Дозяавати 

заховане, вірную милость и поволность еє... 
записую еи... третюю част тогож именя Арх. 
ЮЗР. VIII, III, 68 (1564). 

XVII. Дозналь моди Рщера того Т^рчипь 
свлньїй в том тогорочном бою Тит. 41 (Сак. 
1622).—Продки бо ваши крестное цілованье 
преступовали, и за то помсту Божую надь 

! собою дозвавали Ак. ЗР. V, 33 (1637).—Смер- 
ти той не дознаєть навіки 6в. Калл. 574.—■ 
Хочу по вас дознати подДанекой зичливосте 
Лист Абрам. 310 (1652).—Адам... болізнк 
найменшої! недознавь па собі 6в. Реш. 252-6 — 
Дознати мусить розмаитьгхь бідь и орисковь 
Рад. Ог. 27,—Хто лицемірне постить жад¬ 
ного пожитку не дознавшь 6в. Вил. 32-6,— 
Наиболшлхь тяжаровь обитель , святая оте, 
внутрннхь и зевнутрянхь вь отчйзні браній 
дознавала Дм. Рос.т. 124 (1685).—Дозналемь 
віри цноти, статечності! и той охота вашек 
противко мене, которои я до смерти моек 
шігдьі це запомню Крон. Боб. 290 (др.). 

XVIII. Ніст мощно пикогда пламен в’ руки 
взяти: иж бьі пламенпу тяжест возмогль кто 
дознати Клим. Вірші, 3.—А єжелм пораду 
тю занехаешь: не минет тд Еелика біда, 
самь дозиаешь ІЬ. 83,—(Іоан) насищенія жо- 
лондку не дознаваль 6в. Реш. 331 (1710).— 
Жадной найменшой не дозналем номощи и по¬ 
лечки Бел.- Сказ. 20.—(Козаки) черезь не¬ 
малеє разетояние міста біди дознали У Об. 
Черя. 119. — Ми хрістіане не жмчимо соб» 
и не хочемо в»чньіа пайнещасливпшА дозна- 
вати кари Науки парох. 191,—ВуЬопкі сгегег 
гіши ігаїуаіиі, па туєзпі ІиЬоаіу іогпаїтаіиі 
Бер. Укр. Лир. 5. 

2. Довідуватися, довідатися, пізнавати, піз¬ 
нати. 

XVII. Мисливець... горь дознавши н запусти 
на горах об’єхавши, з’ зяачйшь и обфитьш обло- 
вомь ворочаегея 0 сл. Дав. 28.—Дознал’того 
Даніиль презвмтерь межи пустелниками, же 
стни Бгу за пась млатсд Гал. Кл. Раз. 4,— 
Єслизк єщес не дознал нриглядися ж Жит. 
Св. 506—Потомь дознаю правди вашеи Літ. 
Рук. 23. 

XVIII. ХотАчи дознати охоти сердца еи 
ку убогим и подорожнім, мовил до неп: Прошу 
принеси ми троха, води 6в. Рещ. 336 (1710).— 
бели то ви хочете дознати, аби нам Бгь стьтй 
обьАваль король, а ви мбчіте жребій Пан. 
укр. м. 1,335 (Рк, Тесл.).—Идітеж ви, дознайте 
правди, а -вернувши ся оуповісте мині і 5. 
II, 63 (Рк. Дрогоб.).—Скоштуй ябка, все 
дозяаєшь Укр.-Р. Арх. IX, 174. 

3. Визнавати, визнати. 
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XVII. Не дармо тоть Клейнот даровано, 
кгдьі ж вюрьі и цноти завше дознавшій Тит. 
14 (Митура, 1618). 

4. Випробовувати, випробувати, вивіряти, 
вивірити. 

XVII. Кгдьі мензства запорозцовь Кролеве 
дознали, тедн гербь такого имь Рмцера дали 
Тит. 38 (Саков. 1622).—Давна приповість: 
нодь чась пригодьі дознать пріятеля Ак. 
ІОЗР. II, 96 (1635). 

XVIII. Повідаю! же кождий собі любить 
равна: дознанно то самою правдбю из’давна 
Клим. Вірші, 58. 
ДОЗНАВАТИСЯ, -ЗНАТИСЯ, де. І. Пізнава¬ 

тися, пізнатися. 
XVII. В’ оутрапші&А и бйдах дознаваєтсд 

хрстіаишь Рад. Він. 875. 
2. Довідуватися, довідатися. 
XVII. Они... же... ґдн сд дознали иж 

Мойсей самь до нихь идет з шьши кнАжатн, 
стали у дверей наметовь своих Літ. Рук. 43. 

XVIII. Ледво лихо дозналось где люде 
живут Клим. їїрип. 224.—Повели єго до црл, 
дознав’шисА єго по ішени, от КОГО ЄСТ ВАЗЄН 
Пам. укр. м. І, 164 (Рк. Тесл.). 
ДОЗНАВЕЦЬ, рм. Дознаний чоловік. 
XVIII. Із животиих бодізней люде умирают: 

многіи сут дознавдн тоє освідчают Клим. 
Вірші, 43.—Пишет же о томь чия у совершень 
дознавець. и над всіхь в немь стрдлцевь 
бідвійший стрдлець ІЬ. 61. 
ДОЗНАНЬІЙ, прикм. 1. Досвідчений. 
XVII. През зацних персонь в ремеслі иел- 

ннцком дознаних Прот. Полт.- С. II. 10 
(1675). 

2. Визнаний, певний. 
XVII. Противь дознаной правді... не спро- 

тивляйся бв. Реш. 213-6. 
XVIII. Дознанній упорникь Арх. Мот. 138 

(1707).—Найяснійший и велможяійший мосці 
пане..., мой дознанний благодітелю Вел. 
Сказ. 44,—Матці и добродійці моєй дознан- 
ной Он. ст. Млр. III, 117 (1724). 
ДОЗНАНЬЕ, рн. Чинність від «дознати», 

випроба. 
XVII. Не тривожте собою для оиого досвід- 

ченья котороє ся вь вась презь огонь діеть 
ку дознаню вашему Копист. Пал. 826. 

XVIII. Хмелницкий при дознанзю на влас- 
ном себі такой от Чаплинского кривди и без- 
честія... з пилностіо начадь мислити о правах 
королевских у Барабаша хранимих Вел. Сказ. 
16. 
ІДОЗОРНЬІЙ, прикм. і реч. Дозорець. 

XVIII. И садовнмчих потреба способннхь; 

Дозорца 

и із охотою теж пшгаою дозорньтхь Кайм. 
Вірші, 188. 
Д030РСТВ0, рн. 1. Уряд дозорчий, дози¬ 

рання. 
XVII. Антипатра... бьшь Александер в Ма¬ 

кедонія на дозорстві преложиль Крон. Боб. 
176.—(Дозсрци) нодбальїє... випою обложенії 
бьтги мают, дозорства єднань не зложат Стат. 
Полоцк. Бр. 12-6. 

XVIII. Мойсіеви Осрвицкому, слузі моєму, 
в’ Любсчу на дозорстві зостаючому — нале¬ 
жить Мат. Ист. ЮР. 35 (1713).—Чапдшіский... 
чрез осмь літь уже зостаючи в Чигриюцині 
на дозорстві, от пана своєго, велможного пана 
Копецьполского хоружого коронного, мкогих 
пашу браттю лживим свідоцтвомь и допоше- 
ніємь вовсе погубіть Вел. Сказ. 22. 

2. Догляд. 
XVI. Дошли нась братня оть вась посланне 

и отдалп наш» грошей: злотнхь шесгь еоть 
44, грош. 9.; которьіе отобравши добрим до- 
зорствомь ховаєш» Гол. П. М. І, 164 (Л. Я. 
Б-р. 1600) 
ДОЗОРЦА, -30РЧИЙ, рм. Той, хто до 

справ, дозорець, наглядач, доглядач. 
XVI. Старшому и дозорці Игуменови того 

монастиря Пам. КК. IV, І, 47 (1597).— Межи 
старшими и дозорьцами церкви... злости па¬ 
нують Лист. И. II. 1021. 

XVII. Смотрмтель: Дозорца Бер. Лекс. 
151.—Дозорца—смотритель Синон. сл.-р. 21— 
Дозорца покою публичного Жит. Св. 394-6,— 
Обобранє... двохь шпнталннхь дозорцовь Гол. 
П. М. І, 240 (Уст. Вил. Бр. 1620).-Церковь 
Антіохійская ревізори або дозорцн посилала 
церкви всходньш пересмотрізати Копист. 
Пал. 553.—Дозорца библіотеки перковной 
Арх. ЮЗР. І, XI, 167 (1648).—Феско, дозорца 
млинувь скарбу войскового Ак. Полт. Гор. 
Ур. 43 (1665).—Отець Іоасафь, дозорца дру¬ 
карні кієвской Бар. Письма, 245 (1689).— 
Янь Окуневичь, дозорца добрь панских Акт. 
Старод. кн. 35.—Кгаєвскому дозорчому дали 
золотихь десять Літ. Мг. м. 56.—Чого не тодко 
Пнове Дозорцн рочньїи але и вси сполне 
Братія мають постерегати Стат. Полоцк. 
Бр. 8. 

XVIII. Снротамь и вдоввмь отче, вязнемь и 
болвим дозорче Укр.-Р. Арх. IX. 178.—Висі 

веліє Малоросияном... отпановь полских и їхь 
дозорцовь... утісневіє Бел. Сказ. 11.—Видати 
Васялію Колачинскому дозорцн млиповь пол¬ 
ку Полтавского Літ. Вел. III, 59,—Вь даорш 
Чеховскомь дозорцею Бунчуковий Тонарищь 
Василь Дорошенковь Он. им. Дай Апост. 277 
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(1734). — Обичай бо єсть тамо нощію прохо¬ 
дити дозорцемь стогни градскіи, злочинцовь 
ради Гр. Барск. І, 415. 
ДО30РЧЕСТВ0, рн. Див. Дозорство 1. 
XVIII. Гетманскіє старости єще тогда не 

яриєхали, а когда приєдуть и дадуть намь 
о всемь віденіє.что до ихь дозорчества над- 
лежить... тогда мн оноє одошлемь вт> Мало- 
ооссійскую Коллегію Вас. 36. Мат. Лівоб. 
Укр. 72 (1722). 
ДОЗОРЬ, рм. Догляд, нагляд. 
XVII. Злічивши єпископу Луцкому дозорь 

собору, самь поихаль до Волоховь Ак. ЗР. 
IV, 208 (1600—1605).—(Помилки) ласкавому ба- 
чеяю и пмлному дозорови твоєму злецаєм 
О обр. 183,— (Обибрали) до школного дозору: 
пана Леска и пана Павла Арх. ЮЗР. І, XI, 
79 (1612).—Лавру ведлуть звмчаєвь єн старо- 
жмтних з Мітрополін Кгєвскои вннАтую, са- 
мнм’ Патріаршим справовал дозором’ Тит. 120 
(Копист. 1625).—Всі речи створвннє н наймен- 
шіє самь вь дозорі и вь ласці сеоєй стой захо¬ 
вать Гсдь Бгь Гол. П. М. II, 364 (Кор. II. 
1645).—Млини.. • подалем в дозор двом чоловіком 
Ракуш. 48 (1663).—Тая кокопіь в’ великомь и 
італнонь бьіла дозорі Рад. Ог. 40,—Михайло 
повшен працею и дозором своим... на той 
гати млина ставити Прот. Подт. 0. II, 29-6 
(1676).—Константинь... до домовнхь и поспо¬ 
литих дозоровь удалься Крон. Боб. 276-6,— 
И що належало войскового... усе тоє по отбі- 
рали под сеой дозор Літ. Сам. 130. 

XVIII. Подскарбій Енеральннй... скарбь 
войсковнй вь своємь дозорі міль Марк. 
IV, 331 (Дог. Орл. 1710).—А мощ’но б (за той 
кошть) для дозору ког приганяти Клим. 
Вірші, 87.—Суда всі великій и малій отпу- 
етили вь гору, ажь до Січи Запорозской, и 
веліли оіїіє вручити вь дозорь Запорозцамь 
Літ Бел. III, 450.—Коли тебі Бгь что давь, 
чи не мовивесь, же то маешь з’ твоєго дозору, 
а не з’ Бжой ласки Собр. Прип. 43. 
ДОЗРВВАТИ,-ЗР’БТИ, де. Доспівати, до¬ 

спіти, достигати, достигнути. 
XVII. Дозріваю—совершеині расту, доз¬ 

ріваю Синон. сл.-р. 21.—Перець... дозрієть 
Крон. Боб. 170-6. 

XVIII. Ростет лісний овоць; а ґдн д'озрієт, 
то в молодьіе гусеници обертаєт ся Пам. укр. 
м. IV, 31 (Рк. Сок.). 
ДОЗРВЛОСТЬ, рж. Доспілість, дозрілість. 
XVII. Дозрілость—сьзрініє Синон. сл.-р. 

21.—Син Василия Устимовича... при опеці 
моєй. вь дозрілость діть и сталость розуму 
сталь приходити Ген. сл. Черн. п. 487 (1683). 

ДОЗРВЛЬІЙ, прикм. Доспілий, достиглий, 
дозрілий, дійшлий. 

XVII. Зріль: Годний, дозршшй, часннй, 
достигль Бер. Лекс. 52— Дозрілий—дости- 
лнй, зріль Синон. сл.-р. 21.—Оть защюй а 
віри годной особи, вь 'розумі и вь літіхь 
дозрілой, слншалемь тую певную повість 
Копист. Пал. 1145—Травою земною дозрі¬ 
лою суть люде побожний Гал. Кл. Раз. 
362. — Губить отрочата и также и юнопш, 
нечекаючи дозретьіхь літь оньїхь Тр. П. 
Мн. 940.—Вь літехь и вь сідинахь волосовь 
южь дозрідиє люде Ріш. Полт. Полк. С. І, 
75 (1700). 
ДОЗРВНЬЕ, рн. Див. Дозорь. 
XVI. А на то великую бачность и дозрінье 

што би єси міль, аби оть подданньїхь нашихь 
вь Московскую сторону никоторьіхь зачіпокь 
и обидь не становило Ак. ЮЗР.І, III (1541).— 
Маєть врядь вь дозрінью и доброй опатрно- 
сти бидло дворноє міти Ак. ЗР. III, 78 (1557).— 
Потіхи жадной своимь послушннмь Христіа- 
номь не подають: ани вь науці, бо єє не мають;1 
ани вь дозрінью ряду, бо єго сами міти не мо- 
гуть Хр. Фил. Апокр. 1654. 
Д03РВТИ, де. Див. Дозирати. 
ДОЗ,ЬІРАТИ, де. Див. Дозирати. 
XVIII. Пилно в чась плода дозирань: жебн 

хто їньїй овощь в саду нерваль Клим. Вірші. 
188. 
ДОЗЬІСКОВАТИ, де. Відзискати, дійти пра¬ 

вом відшкодування. 
XVI. Абнхмо ведали оть нихь и правне 

дознековати могли шкоди земскиє скарбу на¬ 
шого Гр. кн. Лит. 147 (1568). 
ДОЗВРАТИ, де. Див. Дозирати. 
XVIII. Пастир омь Котра Пански Виници 

дозірають той Винцлмромь, Дотеперь са от 
Кметювь платнд Брала Урб. 64. 
ДОИДАТИ, де. З’їдати до реитц нищити 

остаточно. 
XVIII. Чернецкий... повернулея на зіму 

в Великую Полщу доидати тамь людей не док- 
дених Бел. Сказ. 245. Див. Доідати. 
ДОИЗДЬ, рм. Посвідка про доручення 

позву. 
XVIII. Истець в суді явитея, и покажеть 

ДОИЗДЬ посщного судового в доводь того, яко 
позовь єго вь дому суперника єго Подань 
С. і Р. 19. 
ДОИЛИЦА, рм. Годувальниця, мамка. 
XVII. Питателшща: Дошшца, мам’ка, кор- 

милница Бер. Лекс. 104. 
ДОИСКАТИСЯ, де. 1. Дошукатися, ви¬ 

найти. 
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XVIII. Не дерзнулемь того писати о чомь 
певнои не моглемь доіскатися відомосте Вед. 
Сказ. 2. 

2. Добутися, здобутися на що. 
XV. Дідь мои и оць мои... доискасд дру¬ 

жиною злата и сребра Ип. 111 (996).—Се ни 
то что же єсть, се бо лежить мртво, сего суть 
смітье лучьше, мужи бо доищутьс и болша 
сего ЇЬ. 190 (1075).—Пань Александро тнхь 
иміней, ділницн князя бедоровн, подь кня- 
земь Семеномь не доискался Ак. ЗР. І 149 
(1495). 
ДОИСКЬІВАТИ, де. Розшукувати що, дошуку¬ 

ватися. 
XIV. Коли жь хто мужебойство учинили, 

а не відають єго: староста не имієть просто 
жалоби чинить, але пріятеди имають ся до- 
Ескнвать Ак. ЗР. І, 10 (1347). 
ДОИСТЬЕ, рн. (пол. сіоіз’сіе). Чинність від 

*6ойти». 
XVI. За доистьемь намь відомосте... ве- 

лебннй Наеанаиль Селицкій... близкій смерти 
єсть Ак. ЗР. IV, 91 (1595). 

XVII. За доистьемь сего писанья нашого... 
вьшравьте зь-межи компаній своихь, єсли не 
большей, то принамній зь тридцять чоловіки 
Ак. ЗР. V, 146 (1677). 
доити, де. Витискати молоко в корови 

з вим’я, дмти. 
XVII. У вечори корови доиласмо Прот. 

Подт. С. І, 198-6 (1698). 
XVIII. Я.... койови дою Докум. Млр. II, 

10 (1728). 
доитися, де. Давати молоко (за корови). 
XVIII. Коровь вь хуторі Криворудскомь 

доптея 35 Дн. Марк. III, 24.—Коровь толко 
дойннхь восімнадцать и то не всі доятея Арх. 
Вид. м.; екон. спр. (1759). 
ДОИХАТИ, де. 1. (кого). їхавши дігнати. 
XVII. Грамусь єго доихавши в’ голову зо¬ 

лотою булавою оудариль и забиль Гал. Боги 
ног. 16. 

2. їхавши досягти, приїхати. 
XVIII. бще не доихавь оу дві мили до зо- 

зова, аюжь прозріли Ик. Зоз. 3. 
ДОЙВО, рн. Видоєне молоко, видій, дійво. 
XVIII. Дойва мало собирається затімь что 

«ще паша мала, а коровь толко дойних восім¬ 
надцать Арх. Вид. м.; екон. спр. (1759).— 
Скоти т го ради и держу, чтобь мді дойва 
вь Кієві з міста не покупать Арх. Сул. 108 
(1767).—Не могли чаровниці всяти оть моихь 
коровь доиво Угр. Заг. 59. 
ДОЙЗРАЛОСТЬ, рж. (пол. (Іоз'ггаїозс). Див. 

Дозрілості. 

XVI. Хотя дойзралость діть княжати єго 
мизости не допущаєтьпромншлял2- би, ро¬ 
зумію, місце святеє наведмти Ота. И. П. кл. 
Оетр. __ 410. 
ДОЙЗРЕНЬЕ, рн. (пол. (Іоіггеше). Див. До- 

зрінье. V 
XVI. Маєть врад в дойзрепью и доброй 

опатрности бидло дворьноє мети Пам. КК. 
II, 523 (1557). 
ДОЙЗР-БЛЬІЙ, прикм. Див. Дозрільїй. 
XVII. Мармйрйка два рази на рокь дойзргс- 

лнй збожд родить Рад. Ог. 201. 
I. ДОЙЗР-БТИ, де. (пол. йоіггес). Див. Дози¬ 

рати. 
XVII. Передь кождимь тьімь, кому би то 

оть него дойзріти злецено било, усправед- 
ливитися освідчиль Коиист. Пал. 1060 — 
Пнове дозорцн рочннє мают того дойзріти 
Стат. Полоцк. Бр. 8-6. Всюди тя всевидящоє 
око Божіє дойзрить Дм. Рост. 46. 

II. ДОЙЗР'БТИ, ск(пол. боргес). Див. Дозрі¬ 
вати. 

XVIII. їди перець дойзрієт, тогдьі ТЕЄ 
люде перець з бьілем запаляют Пам. укр. м. 
IV, 30 (Рк. Сок.). 
ДОЙЛИДЬ, рм. (?). 
XV. А которьш будуть ремесники ьь мі¬ 

сті Полоцкомь міщкати, пекарн, мясники. 
пивовари, дойлидн и инш ремесники, тни 
вси мають повиннії бити Майтборского права: 
Ак. ЗР. І, 214 (1500). & 

XVI. Пань Нарбуть поведиль, же госпо¬ 
даревого дойлиду одного маєть за пенези Арх. 
ЮЗР. VIII, V, 60 (1551).—Гончарн, пекарн, 
дойдидн, солодовники, и кождого иного ре¬ 
месла хто-кольвекь уживати будете... маєть. 
зь ремесла такового дати грошь одинь Ак. 
ЗР. III, 114 (1561). % 
ДОЙМАТИ, де.—вірьі, ввіряти- віри тя¬ 

ти. 
XVIII. Хто колвекь хочет коні у себе 

держати: нехай небудет ні§дн віри доймати: 
І не такь недоймати віри в своємь двору, 
якь найпаче у степ?/ и на всяком полю Клш/ 
Вірші, 132,—Не треба віри доймати губгь; 
бо як в ней торкнешь ажь захочетея істи 
Клим. Прш. 233. 
ДОЙМОВАТИ, де. Досягати, доставати кого. 
XVIII. А онь гдн му огень доймовати по¬ 

чали, маючи Бга вь ердцу заволали Пам. 
укр. м. IV, 239 (Рк. Присл.). 
Д0ЙНИЦА, -ЦЯ, рж. Господарське начиння, 

куди доять молоко; певна міра сипкого. 
XVII. У Кієві жита дойниця по пять зо¬ 

лотили била Літ. Сам. 198. 
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ХУІІЇ. За чотири дойници овса 68 копієкь 
дано Дн. Хан. 15—Того жь року хдібь бнль 
дорогь, до полтора рубля била дойниця Гр. 
Барск, IV, 108.—Жита посяіно дойницу Арх. 
Вид. м.; екон. спр. 69 (1754).—Вь дойпиці 
увертівши добре, чрезь сито процідити Млр. 
дом. лід. 27. 
ДОЙИЬІЙ, прикм. Що доїться. 
XVI. Дойньїє овци и козн Ак. ЗР. III. 

78 (1557). 
XVII. Послаяь... верблюдиць дойньїх з же- 

ребятами ихь Крон. Боб. 21-6. 
XVIII. Коровь тодко дойньїхь восімйадцять 

Арх. Вид. м.; екон. спр. (1759). 
дош, де. Див. Доходити. 

ДОЙШЛЬІЙ, прикм. Що дійшов. 
XVII. За новину. . нась дойшдую... ведце 

дякую Бар. Письма, 8 (1663). 
ДОКАЖЧИКИ, рм. Хто доказує на кого. 
XVIII. По докавателетві докажчикь оть 

всякой ванн... свободевь Права, 648. 
ДОКАЗУВАТИ,-ОВАТИ,-ЗАТИ, де. 1. Здо¬ 

лати. подужати, зробити. 
XVIII. А до того ем, Ги, язьжом гугнавь и 

не могу того доказати Пам. укр. м. І, 248 
(Рк. Тесл.). 

2. Показувати, -зати наочно, доводити, до¬ 
вести. 

XVII. Того на нась нігди не докажеть, 
а мьі готови есьмо во всемь ся... вьшетити 
Ак. ЗР. V, 101 (1658).—Крал тн, Хомо, 
овесь па Марченьковой ниві. Докажу тобі 
того! Ак. Полт. Гор. Ур. II, 92 (1678).— 
Когда ничего па гетмана не доказали, при¬ 
слана кь нему оба на судь войсковій и осуж- 
денн бши на смерть Літ. Сам. 275. 

XVIII. Нехай мні, и юй, жені моєй тон 
доказуватимуть Суд. Инкв. 197 (1713).—Они 
тимь барзей д'оказивали, же оть Бога суть 
послали Літ. Бел. II, 17. — Кто бь хотінь 
дретивной своей стороні... того докази- 
вать... таковий искь свой долучить Права, 
184. 

3. Учиняти, учинити, виконувати, викона¬ 
ти, спромагатися, спромогтися зробити що. 

XVII. Иеиріятель хотячи тобі шкодливую 
задати рану, томоу недоказаль Лік. на осн. 
ум. 24.—(Исавь) міль волю Іакова брата сво- 

•его забити, и старался о такій способь, якь бьі 
могль того доказати Гал. Кл. Раз. І, 12.— 
Левь бш кріпокь на войні, храбрнй и смі¬ 
лий, много дїжазоваль на войнахь многих 
Крон. Соє. 315.—Потом Алезандер много 
значних рицерских речий| доказавши доко- 
лаль житня своего Літ. Полск.1 8.—Хотять... 

подь Чегиринь вторгнутися, и чого перше 
не доказали, того тенерь надь тьаіь городомь 
доказати прагнуть, вь малолюдствіі его за¬ 
стати сподіваючися Ак. ЗР. V, 146 (1677).— 
Врасдавці здалися Дорошенкові и хотіли 
жолніровь вибити, але того не доказали и 
мусіли уходити з Браславля Літ. Сам. 127. 

XVIII. Певне бнлоб таковнх справ нипочи- 
натн: которьім не можеш слушний конец до¬ 
казати Клнм. Вірші, 152.—Старалемся о теє, 
абим такую незгоду всіял, а не могль дока¬ 
зати, а ти за три дні тоє справила Тр. Полт. 
Уч. Арх. Ком. 48— Но малеє число втратили 
піхоті... єднань ничого недоказавши, мусіль 
... дожіщатися подкопобь Літ. Бел. II, 81.— 
Авторь... не занехадь и тс® на сторону Ко- 
зацкую виразити похвали, якь они Козаки 
исперва много доказовали, и якою били Под- 
ской Короні подпорою іЬ. IV, 3. 

4. Виявляти,-вити, показувати,-зати. 
XV. Хотічи тимь болій рнцерстга своего 

доказовати, до земди и панства нашого, вели¬ 
кого князтва Лишеного, значне и оказале 
виіхаль ЮРГр. № 76 (1438). 

XVII. Доказати (милость противь Самарі) 
Рук. Хрон. 101. 

XVIII. Зявисть... и вь старюсь ,и вь Мальта, 
вь прідтелетві, вь чужмхь и бь кржньгхь 
заровно своего доказуєть Сімя Сл. Б. 102. 
ДОКИ, присл. 1. До якого часу. 
XVII. Доки праві ти будєшь мя невинне 

бити Кн. Міск. Полт. 20 (1692).—Доки зь 
будет свят тихь? Интерм. 83. 

XVIII. А докиж ти, Іоане, будєшь практк- 
.ковати-Сл. о збур. п. 152. 

2. Поки, аж поки. 
XVIII. Фтома не увіривь, доки перста не 

вдоживь в рани Укр.-Р. Арх. X, 335.—Отдавь 
довжника своего вь неволю, гдебн тримавь 
єго доти, докибн всего довгу не виплатись 
Науки парох. 57. 

3. Досі, до цієї пори, дотепер. 
XVIII. Дрижала земля, же ажь ламали ся 

опоки, бувь страхь великий и єсть и доки 
Сл. о збур. п. 155. ш 
ДОКИДАТИ, ДОКИНУТИ, де. Досягати 

досягти кинувши. *. - с $ 
XV. Какь би оть берега палицею докинуте 

Ак. ЗР. І, 194 (1499). 
XVI. Можеть человекь камеяемь зруки до¬ 

кинути Сб. Мат. Отд. III, 28 (1545). 
XVII. (Іс) пошов от нихь такь далеко, 

якобьі каменем мог докинути 6в. Реш. 180. 
XVIII. Вь такомь зближеню, же одни до 

другихь камінемі| докидали Літ. Бел. IV, 
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60 (Пов. 1728).—Возможно кь логву палкою 
доки, нутн Права, 551. 

— сяовощ», докоряти словами. 
XVIII. Между нами самими такій едикть 

зіишоль... аби жадень другому, нодь горломь, 
сдовомь докидати не міль Літ. Вел. ІУ, 276 
(Діар. Ок.). 
ДОКЛАДАТИ, -ПОЖИТИ, де. 1. Додавати, 

додати, доповняти, доповнити. 
XVI. И ку тому теж то на томь тастаменти 

докладаю Арх. ЮЗР. VIII, III, 64 (1564).— 
Прошу вас... яко и литери недоложих или 
строки ненаписах... во всем томь пробачте 
Отч. Пер. Жит. 118 (1594).—Оть себе слали 
пословь до митрополита... давши до пего 
мовенье и на письме доложивши вь немь, 
аби часу не зволочили Кул. Мат. І, 67 
(1596). 

XVII. Вь ТЬІХЬ листіхь доложиль, же Лункого 
екзархою чинить Ак. ЗР. IV, 208 (1600—05).— 
ІПто ся тнчеть титуловь... тиє сь великою... 
честью писати ся мають: коли описують най- 
ясігМшого короля бго милость Владислава, 
докладати «четвертий» іЬ. У, 21 (1635).—Алель 
Павель тип слова Адамовьі припоминаючи 
докладает своє тлумачене Гал. М. Пр. 144,— 
Доложит и домірит всЬ душевниє педостатки 
паши хс 6в. Реш. ЗО,—А туть же докладаємь, 
аби вь реченномь дворі... волно било вся- 
коє питіе... людемь держати Сб. Мат. Отд. III. 
124 (1699). 

XVIII. Туть же докладаємь, аби пани пол¬ 
ковники... веліли для лучшихь порадковь 
унравленія поставити бакланскимь сотпикомь 
Василя Варявского Вас. 36. Мат. Лівоб. 
Укр. 105 (1720).—Чого вь Твардовскомь не 
ставало, тоє зь Зорки и іншихь літописдовь 
и записокь козацких долржидемь Вел. Сказ. 
4.—А я знову до річи моєй о Хмелнтщкомь 
возьвратившис, тоє туть докладаю, ижь обадва 
сини Хмелницкого, Тшошь и Юрий, били 
паливоди своєволнии іЬ. 7.—Иншихь еугли- 
стовь трехь виді писанід... и чего они не до- 
ложили, то онь докінчили Пам. укр. м. III, 
88 (Кузик.).—Апель Іаковь першу службу 
сотворил’ и написал, потом стнй Василій Ве¬ 
ликій бол’ше доложил и написал ІЬ. 189 (Рк. 
Самбор.). 

2. Викладати, викласти, висловлювати, вис¬ 
ловити. 
ХУІ. Вь которнхь (дривилеяхь) МЄН0ЕИТЄ 

єсть доложоно и обьяенено, кжь духовенство 
руского закону до таковнхь же свсбодь, 
правь И ВОДНОСТІ! и порядку єсть прилучоно 
Арх. ЮЗР. І. VI, 82 (1591). 

XVII. А што за знаменіе, зарази (Исаіа) 
доложиль таки: Ото Двца вь чреві прійлеть 
и родить сна Кн. о Вірі, 41. 

сі. Доповідати, доповісти. 
XVII. Докладаєте, аби вашими милостемь 

било изволенье до промислу надь тогобочньши 
городками Ак. ЗР. V, 157 (1679).—Доклададем. 
же тяглкє люде:., не хотять... дров возити 
Прот. Полт. С. II, 119 (1684).—Докладали 
нами папь Илія Швидкій, полковники 
комонній охотннцкій, же товариству єго 
полку харчи... не стаєть. Ак. ЗР. У, 262 
(1693). 

XVIII. Тіє мурзи дозожили о томь хану 
Вел. Сказ. 25,—Молимь вась, зволте мало 
стати, царю Іроду о вась требі докладати 
Дм. Тупт7і16." 
ДОКЛАДАТИСЯ, -ЛОЖИТИСЯ, де. 1. Ра¬ 

дитися, порадитися кого, зноситися, знести¬ 
ся з ким. 

XVI. Іаш бокМаЬіа. ГІоєройаіа пазгоЬо 
Коток Пам. КК. IV, II, 171 (1545).—Вь чош> 
потьреба, докьладатЕСя будеть пана воєводи 
Виленского ІЬ. II, 547 (1558). 

XVII. Цесарь, албо мишій Потентати на- 
иуєт’ к владнеть всімь Панствомь, що хочете, 
становить и отмінаєть, нікого не доклада¬ 
вше* Гал. Кл. Раз. 32— Додожившис я ата- 
мапа... трусилем куток увес Прот. Полт. С. 
І. 205 (1699). 

XVIII. А и Короля бго мосці гді можно 
доложившися Літ. В-л. II, 251. 

2. Ставитися перед ким. 
XVIII. На третій день докдадаліся рези¬ 

дента янчаре и дворяне єго и нас законніков 
4 Педгр. Ип. Виш. 17. 

3. Бути викладеним. 
XVIII. От діаріуша Самоила Зорки. сек- 

ретара Хмелшщкого (о которомь напреді в 
части первой, в розьділі девятомь, ширшей, 
долежмося) яолучилем досконалшоє... Біде- 
іііє Вел. Сказ. 3. 
ДОКЛАДНЕ, прися. Певно, вичерпуючи, 

докладно. 
XVII. Тому нехай повідають, хто того не 

відаєть докладне Конист. Пал. 958.—Тни тедн 
варунки и па конфедерацій принявши и Док¬ 

ладній обстадевавши кролеве... приобіцам 
рачили вціли заховати віру святую Діар 
Фнл. 126. 
ДОКЛАДНИЙ, прикм. Повний, втер- 

птй. 
XVII, ? Тую тедн меншую н таншую 

(книгу) а єднань докладную нрійми от наст, 
Бр. 3. 
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ДОКЛАДИ, рм. 1. Додаток. 
XVI. Отожь и я тнмь взьглядомь написа- 

лемь тне слова моє зь докладомь далшимь вь 
листе своемь Отп. И. П. кл. Остр. 1057. 

XVII. Седель чотири порядне, зь войло- 
ками, зь уздами зо всимь дарядомь и докла¬ 
домь властньшь пана моего, яко належить на 
коня оседлати Арх. ЮЗР. VI, І, 357 (1609). 

XVIII. Предложено ...спросивши сотенной 
старшини и товариства, кого они единогласно 
пожелають себі йміть сотникомь, брать у 
нихь затимь супліки сь докладомь, якимь 
належить по внраженному вь томі же указі 
наставленію Вас. 36. Мат. Лівоб. Укр. 107 
(1727). 

2. Застереження, умово,. 
XVI. Друкарню... ствержаемь, подь тнмь 

Докладомь, аби ни якого друку безь воли архіє¬ 
пископа митрополита вь єго парафій друко- 
вати и видавати кпить не сміли Ак. ЗР. IV, 
69 (1594).—Признаваемо же дает оць дха дает 
і снь дха але с тнм докладом, пріимуючи от 
отда, от оного жродла, от которого и самі 
єсть Рук. Муз. № 513, 26. 

XVII. Абн бнла давана ммлостьіяа. А то 
з’ тьмі дбкладомь чинити казали, абн толко 
за вкрннх 0 обр. 108.—Архимандрита добро- 
вольне зезволили зь тимь докладомь, аби 
онь... оборонцою бьіль Пам. КК. II, 419 
(1632).—Немалі до року ратамьі вьшлачати 
будеті сі тьші єднакь докладомь, абн тне 
книги на грунті били ажь до цалого запла¬ 
чена Арх. ЮЗР. І, XI, 134 (1638).—С тьімь 
тедн докладомь, ежели будеті завозь до млива, 
толко тоє коло пущу Мат. Ист. ЮР. 6 
(1671). 

XVIII. При смерти жаловавь за гріхи, але 
з тнмь докладом’ вь срдци евоємь, же оздоро¬ 
вивши, знову до своихь міль повернути нец- 
ноть Собр. Прип. 36. 

3. Доповідь. 
XVI. Безь докладу и безь ведомости моее 

свепета рубають, землю пустошать Арх.ЮЗР. 
1, VI, 28 (1539). 

XVIII. Хмелницкий... просиль ихь о докь- 
ладь ханові, аби могль з нимь виділися Вед. 
Сказ 25 
ДОКЛАДЬШАТИ, де. Див. Докладати. 
XV. Присла Мьстиславь к Вододимероу, 

река емоу: хОтіл Са бнхь снати со Ковдра- 
томь и докладьваю Ба и тебе, како ми вслишь 
Ип. 907 (1287).— ДЬчкьі, племенници и удови 
могуть за мужь давати, нась и нашихь иа- 
містниковь не докладнЕаючи Ак. ЗР. І, 75 
(1457). 

ДОКЛИКАТИСЯ, де. Догукатися; перен. до¬ 
проситися. 

XVII. Не могли докликатися оть него огню 
Рук. Хрон. 113. 
докля, присл. Доки, докіль. 
XVIII. Огорожаю домь свой оть сего року 

до седмого року и докля ихь єсть на роду 
Угр. Заг. 58. 
Д0К03АК0ВАТИСЯ, де. Дожити до чого 

козакуючи. 
XVIII. Докозаковалися и мн подь ляхами, 

Др. Вогд. Хм. 141. 
Д0-К0ЛА, присл. Навкруги, навколо. 
XVII. На церкві докола пасаня шарами 

обьвести ж покрити Арх. ЮЗР І, XI, 197 
(1656).—Докола стодчм, едень плвал’ на тварі 
его, другій пастю бмль Гал. М. Пр. 167.—На 
тнхь двохь завісахь Нба ся обертають до¬ 
кола Гал. Боги пог.; В. 

XVIII. Замокь... міль валь и окопи до¬ 
кола добріє Літ. Бел. IV, 21 (Пов. 172ь).— 
Ходу докола обойти (Ієрусалимь) годині семі. 
Пелгр. Ип. Виш. 94. 
Д0К0ЛАТАТИСЯ , де. Добутися полатати, 

достукатися. 
XVII. Видимо же са неможем’ докодатати 

Бгу в’ двери Рад. Ог. 954. 
ДОКОЛЕ, ДОКОЛИ, ДОКОЛЬ, ДОКОЛЯ’ 

присл- Див. Доки. 
XVI. Городовь оу рускои земли новнхь не 

ставити ни сожьженого не рубити докола 
мирі стоить ІОРГр. № 3 1352).—Они имають 
держати, такі долго, доколя имі тнхі 4 тн- 
тячи рублій исполна не отдамн Ак. ЗР. І. 
22 (1388). 

XV. Ги вседержителю доколі не помилуеши 
Нерусолима и граді ЙюдовнхИп. 269 (1111) — 
Прібоуди же тамо, доколі я схожю на отца 
твієго ІЬ. 368 (1148). —Имають они... тако 
долго держати докола мн а любо діти наша 
заплатимн ЮРГр. № 42 (1411).—Имает дер¬ 
жати со вьсими доходи приходи СЬ МНТЬІ СІ 
млини доколи б&удет мешкати ІЬ. № 87 (1454). 

XVI. Ци можете енн веселїа докола же¬ 
них ь с ними ест казатисд имь постити 6в. 
Пер. 35.— Не можеть его поконати, предся 
доколя хто силнійшіи на ратунокь не припа- 
деть Отп. кя. Остр. й. П. 380.—Тихі тепереш- 
них н счаславнхь часові... доколямь живі, 
оплакати не могу Хр. Фил. Апокр. 1058—Оть 
того часу наперед также доколе нась Господь 
Бога межи живими оставить бнти на тимь. 
суєтнимь світі Гол. П. М. 1,157 (Л. Ст. 1600). 

XVIII. А заразі кажуть доколи я смутна, 
да юж любит кого Пер. Мат. І, II, 173. 
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ДОКОЛОТИ, де. Добити колючи. 
XVII. Зяайжьли-смо на шнляху двоє умер- 

лихн (свиней), а двоє троха живих и тнє-смо 
докололи Ак. Полт. Гор. Ур. І, 127 (1667). 
ДОКОНАНЬЕ, рн. Кінець, закінчення. 
XVI. Ро Докопані зргатс гатки Ітскойо... 

Йаіеш гпаїі єіаговйе Кгетіапіескоти Пам. 
КК. IV, II, 194 (1545).—Обачьтгь вь томи 
листе и тне слова... и зрозумеєшн си почату 
и зь доконаня, до чого належати А'птир. 601.—- 
бялялеть... того листу ани початку ани до- 
конанья не положили і І). 637. 

XVII. Скончаніє: смерть, доконане Бер. 
Лекс. 147.—О давно зочатоє церкве Богома- 
тере будованя доконаню Гол. П. М. І, 292 
(Гр. Бор. 1627).—Жатвенноє время докона¬ 
ня своєго, справуючи жниво орази особливий 
столи для глуцнхп готуєть Дм. Рост. 57 
(1693). 
ДОКОНЕВАТИ.-НИВАТИ,- НОВАТИ,-НАТИ, 

де. 1. Кінчати, кінчити, закінчувати, за¬ 
кінчити-, довести то до краю, до смерти. 

XVI. Одньїми паноми си трудними бн при- 
шло таки далечі границу почонши и доконати 
Ак. ЗР. І, 373 (1506).—бели бн положили 
основоу (або фоундаменть) а не могли бн до¬ 
конати всі которни бьі єдно виділи сміяли 
6нс з’ него 6в. Пер. 58. 

■ XVII. Салммь: Доконана* вшолнеиа* до¬ 
сконала* Бер. Лекс. 307,— Члки той почал 
будоват, але не мог доконат Жит. Св. 548 — 
Пойди сну за милими товариши своими, до¬ 
копай дороги твоеи Жив. Св. 19,—Доконавши 
Соломояи дому Бжого станули пред олтареми 
Крон. Боб. 112-6 — Нинуси ихи доконали и 
панства побрали Літ. Рук. 10-6. 

XVIII. Королі... намірили просто ити... 
доконивати Хмелницкого и кончити войпу з 
Козаками Бел. Сказ. 82.—Войско заси пол- 
скоє и литовскоє в поменених вилах около 
ІИведовн обсіло и тами оного доконевати на- 
міревало 1Ь. 135.—Уже утренки не чекаети 
Остранини, але хочети самими ухожденіемн 
змордованоє рицерство и надиутленои коні 
доковувати Літ. Бел. IV, 231 (Діар. Ок. 
.1638). 

— живота, скінчити життя, умерти. 
XVI. Єпископи... при тойже церкви Бо- 

жой головний мешкаючи... животови своихи 
доконали Арх. ЮЗР. І, 1,324(1592).—В’ Римі 
Петри корону мучеиическую подняли живота 
доконали Отп. кл. Остр. И. П. 416. 

XVII. Дочка моя... живота своєго доконала 
Прот. Полт. С. Б, 27 (1676).—Іоанни... пла¬ 
чучи с* гріхови своихи, щасливе живота поп- 

равуючи доконал Пам. укр. м. III, 78 (Пере- 
миськ. Прол.). 

2. Виконувати, виконати, робити, зробити. 
XV. А ти доконали и осоудили ЮРГр. № 36 

(1401).—При томи били посли си Львова, 
што си нами сесе діло доконали Ак. ЗР. 
І, 32 (1407). 

XVI. Міли межи нами зи великими княземн 
Московскими покой и мири доконати и вста¬ 
новити Ак. ЗР. II, 134 (1520). —А коли южв 
доконали в’сего ш’то бшо под’лоуги законоу 
бжїєго вер’ноулисд до галилеи Св. Пер. 29. 
■ 3. Довести, потвердитиі доказами. 

XIV. Коли шляхтичи іііляхтичю лаєти до 
матери ачь того не отзоветь, а любо не доко- 
наети што говорили имієти платить за соро¬ 
моту каки за голову Ак. ЗР. І, 13 (1347). 

4. Прийти до угоди. 
■ XV. И доконали єемн си ними, штобьі хо¬ 
дили V нашои земли и си своими торговлями 
Ак. ЗР. І, ЗО (1407). 
ДОКОНЕЧНЕ,-О, присл. Конче, неминуче. 
XVII. Єсть то доконечне чути, же и пішихи 

не мало ходити за такими же промьіеломн 
около шляху Зварн. Источн. І, 12 (1683).— 
Доконечне салтани з ордою... має замисли за 
Дніпрн вторгнути ІЬ. 329 (1691). 

XVIII. Люд’ зажнваєт табаку здавна... по- 
требна б доконечно од того иовстягн«/т’ Клим. 
Вірші, 17. 
ДОКОНЕЧНЬІЙ, пртм. Конечний, неми¬ 

нучий. 
XVIII. Своявола добра да не пожьггечна: з 

котрои с* раждаєт згабел доконечна Клим. 
Вірші. ЗО. 
ДОКОНОВАТИСЯ,-МАТИСЯ,Де. 1. Статися 

учинитися, зробитися. • >, > 
XIV. А доконалос* тоє діло оу годі лучини 

в ндлю по стнмн апелі марку ЮРГр. № 20 
(1388). 

XV. А то с* доконало оу коломьш оу не¬ 
ділю по оусікновіньи главьі стго иван ЮРГр. 
№ 55 (1424). 

XVI. Ото южь пойдемо до єрсяима и доко¬ 
найте* всі річи которни соут писанн ют 
прорковь Єв. Пер. 64. 

2. Кінчитися, закінчитися. 
XVII. Литургія ся недоконаєт, аж внкдятнє 

внйудт Жит. Св. 374. 
3. Сконати, умерти. 
XVI. Сей бжетвеннй апслн,.. доконався року 

божого на афірд меця генваря 28 дня Отч. Пер. 
Жит. 119 (1594). _ 
Д0К0НЧ6ЛНЬШ,‘ЧАНЬ!Й, прит. Що його 

можна* докінчити, виконати, викотльтй. 
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ХУ. Великому князю Казимиру, по маємь 
животі, и грамоту докопьчалную такову жь 
дати Ак. ЗР. І, 55 (1442)—Право вчинили, 
подді хрестного цілованья, какь межи нами 
вь грамотахь докопчалннхь записано ІЬ., 155 
(1496). 
ХУІІ. Ділаючи водлугь докончальньїхь віч- 

ньіхь задисей посольскихь, поснлаємь до Еась 
ведшгахь нооловь нашихь Ак. ЗР. V, 20 
(1634). 

XVIII. По докончаной грамоте от ніше и до 
века Вел. Сказ. 108. ' 
ДОКОНЧАНЬЕ, рн. 1. Кінець', смерть, ско¬ 
тная. 

XV. Великій князь Казимирь... прмішдь 
мене у службу, по князя великого Витовьтову 
доконьчанью Ак. ЗР. І, 55 (1442).—Великій 
князь нась слугь своихь пожаловаль, приняль 
у службу, по дядя своего великого князя Ви- 
товтову докончанью іЬ. 77 (4459). 

2. Угода. 
XIV. А се докончанье межи королемь поль- 

скьшь и кндземь дмитриємь ЮРГр. № 7 
(1366).—Мьі Юрьи Святьславичь, князь вели¬ 
кій смоленьскіп... сь Вододиславомь... такь 
есмь у докончаньи, у правді и у хрестномь 
цілованьн, какь же есмь нядся и докончаль 
сь братомь сь его Ак. ІОЗР. II, 1С2 (1386). 

XV. А мене ему во чьсти и вь жалованьн 
и вь докояьчаньи держати, по тому жь, какь 
дядя его мене держаль господарь великій 
князь Витовть во чьсти и вь жалованьи Ак. 
ЗР. І, 55 (1442).—Ересть цілуємь, што по 
докончанье держати намь и полнити, на обі 
стороні, вічно и пенорушно ІЬ. 6І (1447). 

XVI. Прдекове наши промежи тьши обо¬ 
йми государьствн, отчинами нашими, мівали 
межь соббю одиначьство и дружбу и вічдоє 
докончаніє Ак. ЗР. І, 229, (1501).—Господарі! 
наши будуть промежку себе жити ьь миру, 
вь любви и вь докончаньи ІЬ. II, 68 
(1509). 

XVIII. 14 то вічнеє докончаніє обі сто¬ 
рони... крестним цілованіємь закріпили Вел. 
Сказ. 108. 

3. Кінець. 
XVII. Кончина: Скончане, докончане, ко¬ 

пець свита, албо вика Бер. Лекс. 66. 
4 . Виконання. 
XVII. Царскоє величество... сумми присдаль 

два милліони на войско и задля докончанкя 
згоди Літ. Сам. 148. 
ДОКОНЧАШ.-ЧЕВАТИ.-ЧИВАТИ.-ЧОВА- 

ТЙ, ДОКОНЧИТИ, де. 1. Кінчати, кінчити, 
докінчити. -чиїм, закінчувати, закінчити. 

XVI. Ту пирь докончаніє храбріи Руеичи 
Сл. о. п. Иг. 18.—Заледве доконьчиль еси тое 
вежи Вабелоньское Отп. И. П. кд.АОстр. 
1053. Ші,- 

XVII. Скончйшасд: Докончали. Метав.:|по- 
мерлм Бер. Лекс. 147,—Єще той не докончид 
їди вістникь другій пришоль мовячи Гал. 
Боги пог. І—Браму мурованую докончили 
Літ. Мг. м. 12 (1688).—Чого градь не допсо- 
валь, то саранча докончила Літ. Гук. 32. 

XVIII. Иосиф до дому пришол ДОІСОНЧИВШН 
будинокь Пам. укр. м. II, 63 (Гк. Дрогоб.).— 
Войско... недоконченіе около обозу окопи и 
вали докончивати и укріпляти там же под 
Жванцемь приліжно старалося Вел. Сказ. 
82.—Канцлірь... казал докопчувати валов, а 
где немощно онихь докопчувати, тамь засло¬ 
нити возами Літ. Вел. IV, 69 (Пов. 1728). 

2. Укладати, уложити угоду. 
XIV. Се язь кназь великий димитрии до- 

кончиваю н новинуюсд служьбою таковою 
ЮРГр. № 7 (1366)— Ми Юрьи Святьсдавичь, 
князь великій смоленьскій... сь Вододисла- 
вомь... такь есмь у докончаньи, какь же есмь 
нялея и докончаль сь братомь сь его Ак. 
ІОЗГ. II, 102 (1386). 

XV. Мьстиславь же и Володимерь и Юрьи 
и докончаша с ґЬрожанм како города вмь не 
имати, а своі боярьі внимати Ин. 878 (1277).— 
Мене великій князь привидь вь службу и 
доконьчаль со мною Ак. ЗГ. 1, 55 (1442).— 
А безь великого князя Казимировн воли, мні 
ни сь кимь не доконьчивати, а ни нособляти 
и викому, никоторнми діли ІЬ. — Ми сь то¬ 
бою потомужь хочемь житья и любьви и до- 
кончанья, по тому докончанью, какь отець 
нашь король его милость докончаль сь твоимь 
отцомь ІЬ. 134 (1493). 

3. Добиваній, добити, розбивати, розбити 
в кінець. 

XVIII. И Хмелницкий за малимь на Дри- 
жиполі не докончевь Вел. Сказ. 118.—(Ромо- 
дановскій) винравиль значную часть войска... 
подь Чигринь докончивати вь вемь Хмел- 
ннченка Гетмана Літ. Вел. II, 28— Повеліль 
заразь полкамь своммь Московскимь туда-жь 
ьь помочь козакамь спішно ступати и обле- 
женцовь Азовскнхь бісурмань докончевати 
ІЬ. III, 385. 

4. Убивати, убити. 
XVIII. Тоєй-жь осени докончень вь Сів- 

ску Григорій Гетмзничь усіченіемь глави 
Літ. Вел. III, 59. 

—ти живота, сего світа, умерти, вмерти 
дізнати. 
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л XVII. (Пясть) славно докончиль сего світа 
Крон. Полск. 2-б—Лавршпь... вь чернечествй 
докончил живота своего Крон. Лит. 327.— 
Небожчикь Басил Крученко докончовавь жи¬ 
вота своего Прот. Полт. С. І, 151 (1692). 

XVIII. (Фекда) живота того дочасного, ма¬ 
ючи літ 90 докончила Пам. укр. м. III, 47 
(Перем. Пр.).—Допусти на мя, боже, тое, 
даби тоею жь шаблею живота мой 6шї> докон- 
чень Бел. Сказ. 26. 
ДОКОНЧЕНЬЕ, рн. 1. Кінець, закінчення.' 
XVII. Копець: докончеп’є, кресь остатній 

Бер. Лекс. 66.— Сьврьшеніе: з’ищеяье, вьшол- 
кснье, Доконченье ІЬ. 162.—Доконченіє—кон¬ 
чина, скончаніє, накончевавіє, совершенстве 
Синон. сл.-р. 21.—Церков светого Духа през 
мене муровати зачатая, окрасу вшелякую и 
доконченє муров мела Арх. ІОЗР. І, VI, 716 
(1636).—И блгсвеяа котораяд оув?арила, ижь 
%деть доконченіє шіу што речоно єй от Гсда 
6з. Калл. 816.—Тая справа... през пнов судей 
енералних ку доконченю пришла Ак. ІІолт. 
Гор. Ур. І, 3 (1664).—Стараня чинячи о до¬ 
конченю церкви виправиль брата... по шкло 
Літ. Мг. м. 8 (1688).—Тепер при доконченю ро¬ 
йового терміну Прот. Полт. С. II, 230 (1691). 

XVIII. О виправі оть Ромодановского войскь 
зь Сомкомь за Дніпрь на доконченє Хмел- 
ниченка Літ. Бел. II, 21.—Предь докопче- 
пемь 'трохь літа хотіли Гетмана одмінити 
ІЬ. 248 

2. Див. Дішнчанье 1. 
__ XVIII. Учинили вічнеє доконченє на томь 
бити обоимь великими государем меж себя... 
вь братской дружбе Бел. Сказ. 108. 

3. Див. Доканчаньє 2. 
XVIII. О доконченю вь Севску Григорія 

Гетяанича Літ. Бел. III, 6. 
ДОКОНЧИТЕЛЬ, рм. Той, що докінчив, до¬ 

вершив, зробив. 
XVII. Оглядаючися на Ісуеа Христа, пе- 

реднійшого вожа и докончителя вірн Кошіст. 
Пал. 801. 
докончитися , де. Кінчитися, скінчитися. 
XVII. Тьімь способомь докончилася оная 

справа Кн. Декр. 8 (1693). 
XVIII. Вь тое вреня, когда зовсімь до- 

кончилея тот замокь Бел. Сказ. 5. 
ДОКОПУВАТИ, де. Див. Докоиовати 2. 
XVII. Сьврьпмю: Вшолндю, доконьюаю 

Бер. Лекс. 162. 
ДОКОПАТИ, -СЯ, де. Досягти чого копати, 

доступитись. 
XV. І трудихомед не могуще сд докопати 

Ип. 201 (1091). 

XVII. Сталем копати... идокопалемся казань 
прикритий глиною Ак. Полт. Гор. Ур. II. 91 
(1671).—И якь докопано до ліоху, еще по- 
дошву копано вь полтора сажня Ак. ЗР. V, 
192 (1686). 
ДОКТОРКА, рж. Лікарка. 
XVII. Оповіст Хвенни Степанихя докторки 

Білицкоє Прот. Полт. С. І, 152 (1698). 
ДОКТОРОВЬ, прикм. присв. від «доктори. 
XVII. Але^андерь волілея вонтплнвои ві¬ 

рі докторовои полецитися Ал. Печ. 171. 
ДОКТОРСКЬІЙ, прикм. Лікарський. 
XVII. Лікареве... незавше веддугь звичаю 

докторского оньїх лічать, але часомь и даромь 
Лік. на осп. ум. 6. 
ДОКТОРСТВО, рн. Лікарювання, лікарська 

умілість. 
XVI. Врачество лікарство докторство Зиз. 

Лекс. 96. 
XVII. Врачевство: Лікарство, докторство 

Бер. Лекс. 17. 
XVIII. Велим и докторство ест потребяо на 

світі Клим. Вірші, 125. 
ДОКТОРЧИКЬ, рм. Здргбн. від «доктори, 

літр. 
XVII. Жидогсь-докторчикь... мешкали в го¬ 

роді Коропові Прот. сир. пот. 165. 
ДОКТОРЬ, рм. (лат. сіокіот). 1. Учений, 

навчитсль. 
XVI. Всі докторове стьіє носветчают’ Ота. 

кл. Остр. И. П. (стдр.) 42. 
XVII. В третемь сту літь по Хрсті маєм 

тьіж зацннх докторовь стнхь Кн. о Вірі, 17. 
—Гммньї о мг/ці збавителд ішшего Іса Ха Док¬ 
торами црковньїми списаними... Канонами 
ствержениьш Тит. 276 (П. Могила, 1632).— 
Тьш речи Лакранціусь, давньїй докторь оучо- 
ний хрстиянскіи писал Рук. № 202, к. 189. 

2. Лікар. 
XVI. Врач, лікар, докторь Зиз. Лекс. 

96. 
XVII. Врачь: Лгекарь, докторь Бер. Лекс. 

17—Докторь—врачь Синон. сл.-р. 21.—Док¬ 
торами о тілах’ своего ремесла довтіпь оука- 
зовати пристоит Тест. Вас. 42.—Ци ли не міль 
Докторовь на свою хоробу Тит. 41 (Сакович, 
1622).—Доктора Филшша міл кото}юму дал 
своє здоровд оглядовати Ал. Печ. 170. 

XVIII. Не тьілко оскудно о докторовь муд- 
рнхь: але и о простих цілюрнковь немудрьіхь 
Клим. Вірші, 125.—Ци не хтят они лікаря 
албо доктора? Укр.-Р. Арх. IX, 72.—Пшшо 
пптаємь премудрихь докторов и довціпнихь 
шукаємь усюди лікаровь Вірші Нищ. І, 43. 

і ДОКУ, зл. Див. Доки 2. 
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XVIII. Кміт’... доку жити буде на тото са 
издагодмти може Урб.52—Грішники не может 
ся оберути, доку не притягнень єго Бгь 
вазадь ЇІоуч. Няг. 6. 
Доку—доту, доки-доти. 
XVIII. Доку не пришовь голодь у тоту 

сторону вндь Бога, доту не мугь ся покаяти 
Поуч. Няг. 9. 
ДОКУКА, рж. 1. Натрутливе, набридливе 

прохання. 
XVI. За частими докуками нашши Кн. 

Гродск. Дуцк. 111 (1562).—Мусит по свету 
жебрать, а намь докуку чинити АтсЬ. 8ап§. І, 
105 (1566).—Он єи поведити не хотіли, потомь 
за єе докуїсою поведиль Арх. ЮЗР. VIII. III, 
375 (1583). 

2. Тривога, неприємність, довада. 
XVI. Мовиль намь... митрополита Кієв- 

скій и всея Руси Іосифь и вси старцьі... ижь 
имь для докуки мірскоє обчого манастнра жи- 
тельства не мощно держати Ак. ЮЗР. І, 40 
(1509).—Такь ся радиль и поступоваль, яко 
бн... меідане черкаскии к жадной тяжкости 
и убожеству не приходили и ламь бн болше 
того докуки не чинили конечно Арх. ЮЗР. 
VIII, V, 13 (1536).—8ат кпіаі... <31а бокику у 
оЬ1іа2Іу\ус8Іу гетіап у тжсгап Ьозрсбагз- 
кусЬ, гай Ьу у іоу когсшу іт розіпру! іЬ. 
VII, І, 135 (1545). 

XVII. Стужоніє: обтджанє, оутискованє, до- 
ш/ка, непріємност Бер. Лекс. 158.—Докука— 
стуженіе Синод. сл.-р. 21.— Срожей то его му¬ 
чить... ніжь найокрутнійшіи зь безчестіємь 
мри, от тебе задяяьш срогіи докри Діал. 
Волк. 64.—Гетмань Дорошенко... зоставаль 
вь осаді недель пять, маючи дбкуку ота та¬ 
та рь и козаковь Літ. Сам. 105. 

XVIII. А такь не бреш людямь докри 
чинити: и тне ж люде стонут тебе хвалити 
Клим. Вірші, 26. 
ДОКУЛЬ, присл. Лив. Доки 2.’ 
XIV. Докуль судьи судять Ак. ЗР. І, 4 

(1347).—Они просят оть отца ділницн, докуль 
другую жену пойметь іЬ. 13. 

XVII. Докуль—доколі Синон. сл.-р. 21,— 
Докул пойду от дха твоего Кн. Рож. 149-6. 
ДОКУМЕНТАЛНЕ, ДОКУМЕНТНЕ, присл. 

(йол. бокитспіаіше, бокптепіпіе). Докладно. 
Ґрунтовно. 

XVII. Вислухавши документе, тую справу, 
наказали-смо Ак. Подт. Гор. Ур. І, 20 (1665).— 
Слушне и документалне свідоцтва... отбира- 
ючи Прот. Полт. С. II. 87-6 (1681). 
ДОКУМЕНТЬ, рм. (пол. бокитепі з дат. 

Доситепіит). Лист, що править як довід чого. 

XVII. Слушного на то доводу поводоваа 
сторона документомь не могла показати Прот. 
епр. пот. 38. 

XVIII. Наложилися били... правилами свя- 
щеннихь и святих отець наших противную, 
вринути унію, чого уже певніш били знаки и 
документа Вед. Сказ. 47.—Обі сторони... ко¬ 
пій з документовь за рукою писара судового 
принявши... потомь в три дні должни на сло- 
вахь заводь свой виговорить С. і Р. 22—Ко¬ 
заки... на то никаковихь писменихь докумен¬ 
товь не предявили Сб. Мат. Лівоб. Укр. 
148 (1764). 
ДОКУНЧАТИСЯ, -КУНЧИТИСЯ, де. Кін¬ 

чатися, кінчитися. 
XVIII. Возме са все дгело напередь тай са 

докунчить Урб. 61.—Што бн имь са дюло май- 
борзо докунчало, мг/едть са изпередь Шнекою 
Тмста поносити ІЬ. 70. 
ДОКУПИТИ; де. До купленого ще купити. 
XVIII. На крашенішу докупить иемому на 

юпку—8 к. Дні Хан. 42. 
ДОКУПОВАТИСЯ, -КУПИТИСЯ Д де. На¬ 

бувати, набути купівлею, за гроші. 
XVI. Тоть, хто ся черезь подарки декупо- 

валь и ота моркговь и оть копцовь’ на 
отміну даньїхь платили мірчимь и ревизо- 
ромь не можеть никого виновать, только 
самь себе Ак. ЗР. III, 55 (1554).—Чимь наболь- 
шей и нарнхлій грошей намь досилайте, абне- 
мося вольности докупить могли Арх. ЮЗР. І. 
XI, 22 (1600). 

XVII. Даєть... не вь тоть способь, аби ся 
у безбожника святоє речи докуповатися міль 
Вопр. 29.—Не грошми але крвю сд єи (вол- 
ности) докупг/ють Тит. 38 (Саков. 1622). 

XVIII. Хмелвицкий... вдадітелетва Молта- 
нского в Порти Турецкой міль будто ему сину 
своєму докупитися Вел. Сказ. 73—Певне за 
такую ціну вь кого колвекь такой докушіль- 
бисч ласки, якь ти у бісурмановь Літ. Вел. 
II, 345. 
ДО-КУПЬІ, пригл. Див. Купа. 
ДОКУЧАНЬЕ, рн. Чинність від «докучати?. 
XVI. За частьімь писанємь и докучанемь 

моимь Кн. Гродск. Луцк. 373-6 (1571). - 
ДОКУЧАТИ, -КУЧИВАТИ, -КУЧИТИ, де. 

Набридати, набриднути з чим, справляти 
прикрості, допікати, доїдати, дав 
знаки. 

XV. Тако молвдхоуть ємоу братня и доку- 
чиваху ємоу поити ратью на Мьстиславичи 
Ин. 313 (1142).—Діти просять во отца діль- 
еицьі своєй, а потомь, потративши, отцю до¬ 
кучають Ак. ЗР. І, 39 (1420). 
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XVI. Ми докоучаєть іаа то вдова 6в. Пер. 
63.—Пань Смнковьский пану старосте доку¬ 
чали, аби его от позву и оть всего волньмт> 
вчиниль Кн. Гродск. Луцк. 496 (1570).—0 то 
ю кому докучати не буду Отп. И. П. кл. Остр. 
1117,—0, вшетечная губо! докучща-ть водь- 
ность и свобода хрестияньская, не ведаєшь, 
што мовишь! Антир. 875. 

XVII. Стукаю: Не даю покою, прмкрусд, 
перемлілую, докучаю, нерешкожую Бер. Лекс. 
158.—Докучаю—зри додіваю Снион. сл.-р. 
21.—Докрило мановцами,. а не певного доро¬ 
гою плнвати на семь мірскомь морю Тит. 
336 (П. Могила, 1637).—Еощ біда и иендза 
не докучить, тот са розуму ніколи ненаучит Рад. 
Він. 1159.—Убозство не такь докучит коли 
здорове зостаеть Жив. Св. 181—Ерол Дон- 
ский частими наєздами докучал поляком Літ. 
Полск. 1,—И Полякомь уже потом докучила 
зима, бо била тяжкая, мерзло их немало Крен. 
Полск. 394.—Татаре часто докучали и людей 
в полонь брали Літ. Сам. 151. 

XVIII. Велми нам докучило итк морем 
Путн. Ієр. 7.—На версі баня оловомь покрхто, 
аби дожчь не докучали Пелгр. Иц. Виш. 66. 
—Звичайно раз и другий к1 людей попрохати: 
а ке бев’престанно все тьілко докучати Клим. 
Вірші, 26.—Голод им докучавь Пам. укр. м. 
1,169 (Рк. Тесл.).—И онь для того вь великою 
будучи небезпеченстві много докучали Гет- 
ману о войсковую себі противи Полякові 
иомоїцн Літ. Бел. III, 234.—Бомби ему доку¬ 
чали іЬ. 281. 
ДОКУЧЛИВЬІЙ, ДОКУЧНЬІЙ, прикм. Що 

любить докучати, набридливий, прикрий. 
XVII. Притршьій: Докучливий, тджкій, 

прикрий Бер. Лекс. 128,—До потоки цріхо- 
д}5те и черпайте, а напившисд... дот/чноє 
прагнеяе ваше погамуєте 6в. Вил. 91. 
ДОКУЧНИКЬ, рм. Докучливий чоловік, на¬ 

бридлива людина. 
XVII. Докучникь—стужитель, насиловникь, 

насилствуюіцій, нудитель, притужннй Сииоя. 
сл.-р. 21. 
ДОЛГЕНКО, присл. Здрібн. від «долго», дов¬ 

генько. 
XVIII. Мішать добре ополоникомн долген- 

ко Рази. марц. 240. 
ДОЛГО, присл. 1. Довгий час, довго. 
XIV. А они мають держати тако долго до- 

кола имо тихо 4 тисачи рублии исполна не 
етдамн ЮРГр. № 19 (1388). 

XV. Долго же доумаша, зане облицени соуть 
Ии. 346 (1147).—Имають они тако долго дер- 
жат нашь город... докола мьі, а любо 

діти наши заплатимьі имь ЮРГр. № 42 
(1411). 

XVII. Аби с тоею речю не мешкад, а в долго 
того не пуечаючи, то кончил и зробил, оного 
уіюминала Арх. ЮЗР, VIII, III, 498 (1604).- 
Покою нні земля дочекала, котрая то так 
долго йод прокляитвом тривала Бер. Вірші 70. 
—(Турки) гарцовали доводи, таки долго, же 
вже болши Козакомь терпіти не хотілось 
Крон. Боб. (др.) 298. 

XVIII. Ткмошь Хмелниченко не долго з 
Домною поживши, забить вь Сочаві Бел. 
Сказ. 7.—Просиділисмо долго и тами я ве- 
чералн Дн. Марк. II, 264,—Стоять тихо води 
ихн (морей) такь долго, пуки птахи... виведе 
діти Пр. Госп. 10. 

2. Удовж, завдовжки. 
XV. А тако есмо ему дали... село стнми со 

есіми пожитки штож здавна прислухают тами 
ако коли єсть оу своих обьіханнх Границах 
долго и широко и округло ЮРГр. № 54 (1424). 

XVI. Дали єсмо тоть замокь Чудновь... 
такь долго и широко и округло, какь ся здавна 
за отда нашого... вь. своихь границахь міль 
Ак. ЗР. II, 31 (1507). 
ДОЛГОВАТЕНЬКЬІЙ, прикм. Здрібн. від 

«долговатий». 
XVIII. Животніє тіє безмірно малой фі¬ 

гури, долговатенькіє мало Дн. Марк. II. 251. 
ДОЛГОВАТО-ГРАНИСТЬІЙ, прикм. З довги¬ 

ми гранями. 
XVII. Под крестом галка долговато-граиис- 

тая зь кгузиками гранистьши Арх. ЮЗР. І. 
X, 147 (1637). 
ДОЛГОВЬІЙ, прикм. Довжний. 
XVII. 4 мурарчиком, которьіх имена вь уз- 

ком долговом реєстре,...задатку далем злот, 
40 Арх. ЮЗР. І, XI, 640 (1627)'. 
Д0ЛГ0В-БЧН0, присл. Довгі часи. 
XVI. Онь зь нами спольві Господа Бога 

долговічно просити винень будеть у престола 
Христова Ак. ЗР. IV. 83 (1595). 
ДОЛГОВЬЧНЬІЙ, прикм. Що довго живе, 

що довгий вік дає, довговічний. 
XVII. Не перепущаймо вдові, ані старому, 

и сивих ся додговічннх не встндаймо Льв. 
Ставр. 54 (1618).—Чти отца твоєго и матку 
твою аби ти било добре и абись бшь долго- 
вгачннй на землі Гол. П. М. II, 466 (Кор. Н. 
1645). 
ДОЛГОДНЕВНЬІЙ, прикм. Що триває ба¬ 

гато днів довгочасний 
XVIII (Кемощь) до долгодневпои^болізни 

приводить К ! Вірші. 210. 
долгоггьсокь, рм Подовгастий ліс. 

Історичний словник—І І. 16 
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XVIII. Два гайки подь селомь Матвієв- 
кою, да куть Бшд'Ьєвскій зь долголіскомь 
Арх. Мот. 150 (1742). 
ДОЛГОЛВТНЕ, присл. Довгі літа. 
XV. Нехай великій князь и иань нашь дол¬ 

голітне живе.ть Ак. ЮЗР. II, 112 (1494). 
XVII. Жийте щасливе, жийте долголітне 

Тест. Адам. 170. 
ДОЛГОЛЬТНЬІЙ, присл. Що триває багато 

літ, років. 
XVII. З самого долголітного и єдиношй- 

вого уживанд о6ьасннлоса Кн. о В'Ьр'Ь, 233. 
ДОЛГОСТЬ, рж. 1. Довге тривання, довго¬ 

часність. 
XVI. Нощноє поприще, дол’гость часа ночь- 

ного Зиз. Лекс. 103. 
XVII. Долгость—часу растояніє Синон. сл,- 

р. 21.—Маємь вшелякія добра и долгость жи¬ 
вота Жит. Св. 387.—Иншого Духовенства... 
которнхь барзо великая личба бша не всно- 
минається для ненаприкреньяся долгости их 
ласкавому Чительнику Ап. Ап. 314. 

XVIII." Отміна залежит’ на долгости часу 
Собр. Прип. 4. 

2. Вимір уздовж. 
XV. Землю Держати Маеть... з оними Горо¬ 

дищами И ихь широкостю И дольгостю земла¬ 

пою ІОРГр. № 93 (1459). г 
XVI. Яко ся тая половина имепя нашого... 

во всіхь пожитькохь своих на долгость, ши- 
рокост и округлост от давньШ) вечньїхь часовь 
и на сес час само в себе маєт и наперед міти 
будет Арх. ЮЗР. VIII. VI, 376 (1571).—Дол¬ 
гости мора не видит Катех. 21.—Члкь... ширс- 
кости и глубокости и долгости мора не видит 
Катех. а вьізн. в. 137-6. 

XVII. Такую мшь долгость волосовь, же 
тадо єго множествомь оннхь окрито бьшо 
Жит. Св. 1678 р. 589-6. 
ДОЛГОТА, рж. Див. Долгость. 
XVII. Долгоденствіє: Долгота дній, Долгій 

вікь Бер. Лекс. 35,—Илітонь... двопядную 
міру в широту и в долготу ЇЇМІЯЙ Тр. П. М. 
232.—Крсть стьій маєт широта, долготу, глу- 
бину и висоту Гал. Кл. Раз. 332 —Вь долготу 
локоть 300 Рук.. Хрон. 7. 

XVIII. (Гора Аеонская) величествомь єсть 
вь долготу два дни хожденія, вь широту же 
единь день Гр. Барск. І, 251.—бсть долгота, 
которад ни єдмнаго оу себе не имгсєть конца 
ОЬмя Сл. Б. 516. 
ДОЛГОТЕРПЯЧИЙ, прикм. Див. Довго- 

терпячий. ■■£ 

XVII. Долготерпячій—долготерпеливь, дол- 
готерпеливнй Синон. сл.-р. 21. 

ДОЛГОФОРТУННЕ, -"Б, присл. У довгім 
щасті, гаразді, довго і щасливо. 

XVI. Зьгау вашимь милостямь оть пана Бога 
здоровья во вшелякихь потіхахь долго-фор- 
тунні заживати Ак. ЗР. IV, 104 (1595). 

XVII. Живмж’ долгофортукне на своей сто¬ 

лице Тиг. 309 (Еоср. 1633). 
ДОЛГОФОРТУННЬІЙ, прикм. Довгий і ща- 

сливий. ш 1 
XVI. Аби Господь Богь вь ласці своей свя- 

той и долгофортунномь панованью, при доб- 
ромь здоровмо, вашу милость... ховати рачиль, 
вірні зичу Ак. ЗР. IV, 84 (1595). 

XVII. Господа Бога просимо и просити 
всегда будемо, аби нам в. м... вь спокойномь. 
а долгофортунномь повоженью на многн літа, 
ховать рачиль Ак. ЮЗР. II, 46 (1608). 
ДОЛГОЧЕКАЮЧИЙ, прикм. Що довго чеш. 
XVII. Долготерпеливнй: Довготерпдчій, не 

пшвомь терпАЧІЙ. долгочекаючій Бер. Лекс. 
35. 
ДОЛГЬ, рм. Див. Довг-ь. 
XV. Отсюду биша долга великн, и протори 

мнози, и молви и смущеніа и мятежи и убій- 
ства Ак. ЗР. І, 35 (1415). 

XVI. Записую єй вси речи мои рухомнє» 
так гроши готовьіє и на долзех Арх. ЮЗР* 
VIII, III, 193 (1569).—Тогдн тую всю маєт- 
ность мою, которая ся вьшіей поменила, такь. 
готовизну, яко и на долгахь... спокойне дер¬ 
жати и вживати мають ІЬ. І, І, 39 (1571). 

XVII. Братія всі ухвалили и постановили:, 
аби п. Андрей Лукияновичь, яко відал, кому 
книги брацкіи наборгь давали, такь аби самь. 
тихь долговь всіхь доходиль и не откладне- 
оддаль до каси гроши готовий Арх. ЮЗР.. 
І, XI, 167 (1648).—П. Грьігоровая Морозковая, 
року 1650 оддала и. Василію Леоновичу ад. 
рационем тогож долгу з. 50 ІЬ. 697 (1650).— 
Мні твуй Басил задолжидся и я за долгь 
копя у него узял Ак. Полт. Гор. Ур. І, 71 
(1665).—Могли би платити, а они єще в долги 
вхадАТ Домецк. 22. — (Снь бжій) взаль 
всі долги их на себе которьши бмли спра- 
ведашвости бжой задолжилисд ІЬ. 66—Певную 
стмму грошевую долгу зосталес винен ІІрот. 
Полт! С. II. 261 (1695). 
ДОЛГЬІЙ, прикм. 1. Великий завдовжки, 

довгий. 
XV. З ліса мьщеньского пб долгиє лози по 

закопци старьш... попу косити ЮРГр. № 77 
(1440). « 

XVII. Долгій: Далекій, долгій Бер. Лекс. 
35.—ПротАженноє: Долгоє, зілноє іЬ. 131.—- 
Долгоє—протяженноє, долгоє, зілноє Синон.. 
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сл.-р. 21—На корогви бша написана литера 
якаясь, а на верху голова чдовечая зь долгою 
бородою Сб. Літ. 73 (Еіев. літ.).—Шарна- 
еп... журавь долгимь своимь дзадбасомь Рад. 
Він. 998.—ІПата долгая з рукавами Літ. Рук. 
36-6. 

XVIII. бсть же (дерковь) широкая и дол¬ 
гая, но не весьма висока Гр. Барск. І, 128 — 
Роспалмжь швайку долгую Укр. Госп. Пор. 59. 

2. Що довго тривав, доЬшй. 
XV. По сем же дОлгу времени минувтю 

матєжь бьіс Ил. 719 (1203). 
XVI. Дол'годен ствіє, долгій віки Зиз. Лекс. 

98—Иєстлибьі тО па долшій чась мідо бнть, 
тогдьі бн... сами бьі ся вь короткомь часу на 
корень знишчили Ак. ЮЗР. І, 93 (1538). 

XVII. Долгоденствіє: Долгота дній, Долгій 
вікь Бер. Лекс. 35.—Напоминаю... абьісте 
доброволне в додший блуд не заходили Льв. 
Ставр. 20 (1604).—Им таковьій ратг/нок на 
додгшій час бьшает отндтнй Кн. о Вірі, 
305.—Долгій єсть Бгь ведлугь вічносте Гал. 
Кл. Раз. 332.—През долгій вію. жиль в’ по¬ 
божносте Домецк. 14,—Не по долзімь времени 
остатокь взялем Прот. Полт. 0.1, 208 (1699). 

XVIII. Хмелницкій... зь тимь войскомь 
удавшися додь Білую Церковь чрезь долгій 
чась стояль Літ. Бел. IV, 11 (Пов. 1728)—Дол- 
гой непогоди и повудя сподівайсяІІр. Госп. 8. 
На дсшзі, довго, чимало часу. 
XV. Начаша Сд стріддти о рікоу и начаша 

межи собою перегонити и бьіс і-імь того на 
долзі Ип. 632 (1183). 
ДОЛЕ, присл. Дме. Долі. 
XVII. Овож вам крісла єго милость вьісн- 

ла'єт, а инший пан и доле нехай кто сядаєт 
Др. Ол. Ч. Б. 148. 
ДОЛЕГАТИ, -ЛЕГТИ, де. (пол. йоіедас). 

Боліти кого, докучати,-чити, турбувати, 
справляти,-вити прикрість. 

XVI. Которая жь речь не тьілько пана Ви- 
леньского, але и всеє земли долегаєть Ак. 
ЮЗР. І, 94 (1538).—Хаіоіеі нгуаокоєі йогу іт 
МеЬаіеі Нам. КК. IV, II, 203 (1545).—Додегла 
нась пилна потреба АісЬ. 8ал§. 1,155 (1567).— 
Добре тоє наст, самнхь не заходило и не доле- 
гало Хр. Фил. Апокр. 1788—Наши уси про¬ 
тивності и долеглости, которьіє би нась до- 
легали, за свою кривду брати будуть Антир. 
649. 

XVII. (Чдка) бреть лолегати сумнтеє и ин- 
шихь о шкоду приправити Домецк. 88. 
ДОЛЕГЛИВОСТЬ, ДОЛЕГЛОСТЬ, рж. (пол. 

йоіе^ішовс, йоіедіовс). Прикрість, неприєм¬ 
ність, утиск, кривда. 

XVI. Я позваль до права п. Гулевича о крю* 
дьі и долеглости свои, то єсть о кгвалтовноє 
наєханье на гай Баєвский и позбиванье под- 
даннхь моихь Кн. Гродск. Луцк. 167 (1574).— 
Сь братства нашего іздили навіжати ихь, 
оповідаючи долегдивости своі оть Ляховь Ак’ 
ЗР. IV, 201 (1599).—Наши уси противносте и 
долеглости, которнє бн нась додегали, за свою- 
кривду брати будуть Антир. 649.—А либо бн 
онь... долеглости такую и зь вдячностью и зь 
мовчаьнемь внтрвати могь?'; Хр. Фил. Апокр. 
1790. 

XVII. Скрьбь: Фрасрокь, смуток, оутискь, 
дблегдмвост, искушепє, оутрапен’є, против¬ 
носте Бер. Лекс. 147,—Долегливость—ейорбь, 
искушеніє, треволненіє Сийон. сл.-р. 22 — 
Розмаитнє способи м'оукь тамь соуть, и до¬ 
леглости зо всіх моук доиоущенн боудуть на. 
дшу Лік. на оси. ум. 9.—Подаєть ихь на кар¬ 
носте и вь неволю, 1-І БЬ иннііи резмаитни 
тяжкій долегливости Конист. Пал.802 —бдмн’ 
другому бадн и долегливости носити пома¬ 
гаймо 6в. Калл. 85,—Ньіхто оним жадними 
долегливостями, то єсть подводами не утягал бн 
и жадной справи до нихь не медь Мат. и 
Зам. 159 (1665).—(Стнє) шили в гЬрн... барзо 
прикрими долегливостями тіла свои мортифи- 
куючи 6в. Реш. 72-6. 

XVIII. Сей віршопись мієть к писарям гор- 
ливост бо и самь тьш бнл, знаєт тую долег- 
лмвост Клим. Вірші, 203,—Нихто... не сміль... 
тамь чинити перешкоди, кривдьі и долегли¬ 
вости Унів. Маз. 5 (1708).—Тма хоробн и до- 
леглмвости чосор. и дла того Бгь на нась до- 
пускаєть, ажебн вь нась діла оказалисд Бжіи 
Науки парох. 19 —Видячи и ваши незносній 
кривди и долегливости, оть Москви и оть па- 
новь нашихь немилостивихь вамь діючієся... 
удалемь до панства КримскОго Літ. Бел. III, 
111 (Унів. Петрика). 
ДОЛЕГЛИВЬІЙ, ДОЛЕГЛЬІЙ, прикм. (пол. 

(1о1е§1щу, йо1е§Іу). Докучливий, прикрий, діт¬ 
кливий, болючий. 

XVI. Внзнаваю... иж єсмя познчил ку своєї 
пилной, а великої и долегдой потребе... ста 
коп грошей Арх. ЮЗР. VIII, VI, 151 (1565).— 
И в иннхь кажднхь а долеглнх потребахь и 
пршадкох моих ІЬ. VIII, III, 34 (1583). 

XVIII. Вь припадкахь долегливнхь, в на- 
пастехь, в скорбехь, в нуждахь... памятай, 
же то бнваєть з волі Божої Політ. 55. 
ДОЛЕТБТИ ,дс. Досягти чого летячи. 
XVIII. (Камінь) будеть летіти діть три, 

німь на дно долетить Пам. укр. м. IV, 140 (Рк. 
Ярем.). 
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ДОЛЕШНИЙ, прикм. Див. Допитний. 
XVI Заставеди єсмо... остров свой власний, 

которьі ест подле гаю єго млст пана „ЗагЬров- 
ского подле долепгьней), над болотом Соло- 
невкою Арх. ЮЗР. VIII, IV, 394 (1551). 
ДОЛЖЕНЬ, рм. Долок. 
XV. А от каменн горн по должек, дйджком 

горі но довковскую дорогу ЮРГр. № 91 (1458). 
—От тетереви .великою рудою к должку, а 
великим ДОДЖЕОМ по довковску дорогу ІЬ. 
ДОЛЖИНА, -ЖИНЯ, -ЖЬЇНЯ, рж. Див. 

Довжина. 
XVI. ¥ іот то8Іи ігузіа і пікоіко Девіаі 

«агей Йоігупі Пам. КК. IV, II, 122 (1545).—ОЙ 
Ьгату ргуЬогойкомгоіе бо тозіи гаткомгоЬо 
тіойупи зіетйевіаі ріаі загеп Арх. ЮЗР. 
VII, І, 164 (1552). 

XVII. Таїмд бовшь доджинй мордатого, 
но которомь мьі плаваємо, якад дОджина єсть 
часу всего на семь світі мешканд наіпего 6в. 
Еалл. 102. 

XVIII. Озеро должінн буде па мілю Педгр. 
Ип. Виш. 59.—Отець Федори.. гіодариль мні 
дуба болшь двохь сажень должиною Дн. Марк. 
І, 184.—Всей будеть должюін єя (річки) на 
38 вер. ІЬ. 256. 
должити, де. Відкладати на після. \ 
XVI. Б\уе іоіокі олії па топи у рагапіпи, а 

ігейиіи іоіоки Йоігаі \у озеп, коїі гуіо вііиі 
Арх. ЮЗР. VII, І, 179 (1552). 
ДОЛЖИТИСЯ, де. Позичатися в кого. 
XVII. За нею прирекь купцомь, у которьіхь 

ся онь дОлжидь на йодарки цесарови Турец- 
кому Ак. ЗР. IV, 213 (1600-1605). 
ДОЛЖНИКЬ, рм. Див. Довжникь. 
XV. За холопа, за робу, за должника, за. 

поручника, за смерда, за татя к за розбой- 
ника не стояти Ак. ЗР. І, 51 (1440). 

XVI. Жнта наши... мають бьіти... копами ! 
на пінязи роздаванн, на боргь, за слушншь 
рукоємствомь заплати; которьш пінязи тни 
ДОЛЖНИЕИ платити будуть повинни на святий 
Мартинь Ак. ЗР. II, 195 (1529). 

XVII. Должника... пат'риарха казаль вьзяти 
до вязеня Крон. Боб. 302-6. 

XVIII. О должникахь, хто кому должень 
Клим. Вірші, 23,—О долгахь и должникахь, 
вь обохь монархіяхь Російской и Полской 
.зостаючихь Літ. Вел. II, 121. 
ДОЛЖНЬІЙ, прикм. 1. Довжник. \ 
XV. Болдщимь ведко утікпениє поешая, 

дольжння искупая Ид. 915 (1288). 
2. Витий, винен (гроші). 
XV. Семи дОльжни єдину тнсдчю рублевь, 

фрдзьског серебра пріятелю нашему алек- 

сандру... что били нам позичили предкове 
ЮРГр. № 42 (1411). 

XVII. Волошин... мні дОлжннм з'остал зол. 
5 Ак. Полт. Гор. Ур. І, 208 (1671). 

XVIII. Хто кому должень: або теж вшень 
Елим. Вірші, 23. 

3. Належний. 
XVII. Гроши должннє... собі забрала Крон. 

Боб. 302. 
XVIII. Оть Панченка отобраль я долж- 

нихь денегь 22 р. Дн. Марк. III, 381. 
Должное, 5оег, винне, позичка. 
XVII. В дорогу за Олексою погналем и 

догнавши єго за своє доджноє взялем коня 
вороного Ак. Полт. ГОр. Ур. І, 208 (1671).— 
Вовдя... гірез кидконадцать діть упомина- 
дася того своего должного Прот. Полт. С. II, 
82-6 (1681).—За доджноє семи мірниц солоду... 
десят таляров ІЬ. 140 (1686).—Полецилем за 
тоє должяЬє за наклади правньїе и за част 
інтересу в сороку талярах пану Иванови Чер- 
някови Кн. Міск. Полт. 6 (1692). 

3. Повинен. 
XVII. Должни суть тми очистити себе от 

всіхь мислей свіцкихь Транкв. Зерц. Ав — 
Правда же гріхь усегда должень єсть караня 
Суд Бож. 300.—Гді три человіка козаковь 
тамь третого два должни судить Літ. Сам. 240. 
ДОЛЖОКЬ, рм. Здрібн. від«долт, довжок. 
XVIII. Дмиїро... не маєт... того должку 

чимь отдати Прот. Полт. С. І, 249 (1705). 
ДОЛЖЬ, у виразі «у-долш» Див. У-допжт.. 
ДОЛЖЬІНЯ, рок. Див. Довжина. 
XVI. Вьсе можемь своимь окомь лацно 

обачити, додьжнню и широкосте шнуромь 
назначити Пер. Мат. І, І, 73 (1588). 
ДОЛИНА, •рн. 1. Низина, діл, поділ. 
ХГГ. Сіножать йа моисієві долині ЮРГр. 

! № 2 (1349). 
XV. бму даєм и дали єсмо... сь горами и сь 

малими горками сь долинами и сь лови зві¬ 
риними ЮРГр. № 54 (1424). 

XVI. В долине пекла Лекс. 3.—Границу 
єеми положиль... вь долину стежкою просто 
на взгорокь Кдиноватой ниви Арх. ЮЗР. 
І, VI, 9 (1507). 

XVII. Удоліє, иди удоль: Долина Бер. Лекс. 
177,—Долина—удоль, удоліє, разлой Синон. 
сл.-р. 22.—Тит... росказаль пішим, аби за- 
сшОвали долини Крон. Боб. 223.—(Ріка) 
станеть моремь огнистьмь, сіркою кплячою 
и потече долиною, албо дебромь Ісавовим 
Рук. № 202, к. 248. 

XVIII. Козакь повель... обозь на долини Кр. 
Оп. Мдр. (рк.) 169 (1648).—Йти з Єрусалиму... 
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все долиною глубокою Путн. Іер. 11.—Поля її 
лісьі,водн, долиньї и горн Літ. Гукл. 78.—Ви- 
діхь пространніе тогобочніє Украйно Малоро- 
еійскіє поля и роздегдіє долини Бел. Сказ. З — 
Ой ихавь козакь з украини да надибавь дів¬ 
чинку при долині Рук. К. У. А1» 21, к. 7. 

2. Заглибина. 
XVIII. Нарвать зеленюсь сдивь вугорокь... 

на томь містцу, гді долина противь косточки, 
розрізать Рази. марц. 640. 

3. Низ. 
XVI. Сила вражія внутри вь долині пятьі 

твоєя бачмаги седить Ак. ЮЗР. II, 214 
(И. Виш.).—Часто памятай дозирати, абн 
коло пнжа чрезь лгето листки жадній ані 
при щепі ані на долині не одростали Укр. 
Госп. Пор. 77. 
ДоНина світова, земний поділ в віруванні 

християн. 
XVIII. Року от созданія Адама 7167, году 

зась в он же долина світова зхо видала пред¬ 
вічного слова 1659 Бел. Сказ. 199. 
ДОЛИНКА, рж. Здрібн. від «долина». 1. 

Невелика низина. 
XVIII. Скажи мині соловейку правду, где 

я свою миленькую знайду? Чи на горі, чи 
ка додЕНце. чи на білой своей йостелинці 
Пер. Укр. Лир. 9. 

2. Заглибина, западиш. 
XVIII. Коли воль на гарачку хорг/є... подь 

очима д'олинки ся^обять Укр. Госп. Пор. 69. 
ДОЛИНОВАТЬІИ, пржм. Що те подобу 

долини, долитий. 
XVII. Человічеє прирожене... сходила.. 

в долиноватую и оутленємь докучную ровнину 
6в. Вил. II, 150. 
ДОЛИШНИЙ, прикм. Що в долині, нижній. 
XVI. Видел єсми унизу греблю: вода до- 

лишняя мало не ровйо з ставов'ою верхьнею 
водою лежит їїн. Гродск. Луцк. 22 (1577). 
ДОЛКОВАТОСТЬ, рж. Заглибина. 
XVII. На посродку каменя... оказаласд дол- 

коватост Рад. Ог. 732. 
ДОЛНИЙ, -НЬІЙ, примі. 1. Що в долині, 

долішній. 
XVI. Тьіе... коіорьш ся обо'ручннмь щастя 

пістованьемь теперь зь долней низкЬсти на 
малую горку вьшесши... и оть маленкихь 
неласкь людскьіхь вітровь обваленья боятся 
Хр. Фил. Апбкр. 1010. 

XVII. З кражш доллнеи Мамореи Крон. 
Боб. 13-6. 

2. Долішній, нижній; спідній. 
XVIII. Послаль на чату єго мщости пана 

Хростовского ку Дніпрові долному Літ. Бел. 

IV, 224 (Діар. Ок.).—Зачудовали сд горіш- 
ніє аггли... Отповідіди им додніи аггди Пам. 
укр. м. II, 333 (Рк. Унґвар.).—Притиснижь 
падцемь повшсу доднюю на концгс ока Укр. 
Госн. Пор. 62. 
Мірь донний. Див. Долина світова. 
XVII. Мірь сей долннй, видимий Транкв. 

П. Мн. (пр.). 1. 
ДОЛНИКЬ, рм. Що мав свою часто, пай 

у чому. 
' XVI. Сіна долникомь косить по петнад- 
цати копь Ак. ЮЗР. І, 80 (1531). 
ДОЛОВЬ, ДОЛОВЬ, присл. Додолу, униз. 
XIV. А ко млину йраницд горі смотричемь 

до мосту, а доловь смотричемь ЮРГр. № 10 
(1375). 

XV. Остасд сднца мало аки мсца доловь 
рогома Ип. 274 (1113).—Дорога идеть из 
дідочичь до бадичь попереки дороги к теп- 
лици кь грибович дЬловь теплицею ЮРГр. 
№ 45 (1413). 

XVI. Вели єго ажь на верхи горн... аби 
єго доловь зьврьг’ли 6в. Пер. 33. 

XVII. Доловь т'оєю долиною до роки Бугу 
Арх. ЮЗР. VIII, V, 365 (1606). 
ДОЛОЖИТИ, де. Див. Докладати. 
ДОЛОНЬ, рм. Ямка. 
XVII. Для п'отребн дворовой... укопадь до¬ 

лонь земли Рук. Хрон. 53.—О шзьі!... ви¬ 
йдіте теперь з’внг/трпдго мєшішна своего ка 
позБірховніи додіш очесь Рад. Ог. 1053. 
ДОЛОМАНЬ, рм. (тур 0о1ата(и)). Корот¬ 

кий гусарський плащик. 
XVII. Додоман адамашьковнй чирвоньїй 

шкарлатьньїй Арх. ЮЗР. VIII, III, 585 (1631).— 
Доломань червоний, пудшкардатннй іЬ. І, 
XI, 125 (1636). 
ДОЛОНЬ, ДОЛОНЯ, рж. Ціла руш від 

•нап’лоткового суставу дд пальців (раїша); 
спід у руки. 

XVI. Ливая рука з луйа скрозь долонь на 
вндсть простреленая Кн. Гродск. Луцк. 95 
(1562).—Видель єсми у п. Дмиіра Долмато- 
вича у правоє руки в долоне рану штиховую 
ІЬ. 392 (1571). 

XVII. бамарь: долонь Бер. Лекс. 279.— 
Огледалем... руку девую, од рамен почавший, 
аж до самое долони всю збитую Арх. ЮЗР. 
III, IV, 246 (1649).—Отворь вапіирь и надовжь 
на долон Крон. Боб. 49. 

XVIII. ФедЬренко... вдариль єи в лице до¬ 
лонею Прот. Полт. С. IV, 169 (1757).—Листя 
копитнику прикладат на долоні в руках, на 
ступні у' ногахь Мдр. дом. ліч. 11.—Зроби 
заразь кноть довгій на долонь Укр. Госп. 
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Пор. 59,—Ск'ороцосдушньш еони да несуть, 
какь по. додопі Сковор. 279. 
ДОЛОТО, рн. Знаряддя (начиння) довбати, 
жолобити, рити. 

XVII. Начиння то єст свердловь два до¬ 
лото сокиру... монастиреві отказую Ак. І|г. 
м. 323 (1689).—Цедтес значит долото которьім 
на каменю ршот Кн. Рож. 93-6. 
ДОЛУВЬ, присл. Див. Доловь. 
XVIII. (Іовь) навь долув’ нищ’, поклони 

сд Бгу Пам. укр. м. І, 265 (Рк. Тесл.).—Упа¬ 
ли невір’нии люде на землю... долувь ниць 
ЇЬ. 300 (Рк. Тесл.). 
ДОЛУПЛЕВАТИ,-ПИТИ, де. Еінчати,-чити 

лупити, здирати, здерти до решти шкуру. 
XVII. Ми застали вола недолупленогЬ и 

стали долуплевати Ак. Подт. Гор. Ур. І, 
76 (1666). 
ДОЛЬ, рм. 1. Яма, рів. 
XVI. бгда сліпий сліпого провадить, тог- 

дн оба (то южь не толко провадячій, але и 
проваженнй) вь доль впадають Хр. Фил. 
Алокр, 1240. 

XVII. Ровеникь, илм Рьвеник: доль вико¬ 
паний. Ровь, ш/дна Бер. Лекс. 140.—Доль 
викопанннй ровенник или истуденець, ровь 
Синон.: сл.-р. 22.—Чи зрозумйлисмн якь 
гдубокій доль и продасть згинєна отворена 
єсть 0 обр. 256.—АКО би хто в’ доль море 
ЕМЛаТИСа вожиль, — ТОГО НЙКГДН не Дрп- 
нет, би яких штук зйжил Тит. 16 (Митура, 
1612).—Сдіпш идучм часто випадають в’ доль 
Гал. Кл. Раз. 295.—(Ольга) казала доль гли¬ 
бокій вь дворі своємь викопать Рук. Хрон. 420. 

2. Гріб, яма ховати мерця. 
XVI. Нашли есмо тоє местцо, ажь уже 

свежо вь ночи тоє тегр вннето и доль заме- 
тайо, а пред ся у доли кровь знати и на ко- 
доде подле долу также крови велми ми Ого 
Кн. Гродск. Луцк. 64 (1562).—Попове ведле 
звичаю провод чинили и доль на погребь 
тіла копати казали Арх. ЮЗР. VIII, III. 
376 (1583). 

XVII. Заразь и доль казали наготовити. 
Небожчикь... стояль чась якій о свбєй моци, 
ажь єго впхнути вь онь доль казали Діар. 
Фил. 152. 

3. ' Долина, низина. 
XVI. Ріучгеїу паз па тсегсЬотупи Теіегехткі 

хесйкі, Ооіот І0]іі гесгкоіп, ро іоу зіогопі 
гесгкі о (і Сгетіепкомга а і (1о затоко Боки 
гесгкі Ьіапусіи зоке 2 Котаготсот Роиге- 
(іуіу Арх. ЮЗР. VII, II, 16 (1530). 

XVII. (Венедикть) єдному монастиреві на 
скалі будучому воду млтвою своєю з скали 

внвідь и надол по воду не ходили Жит. Св. 
58.—Слнце ясность свою стратить, знижить 
горн, взнесеть доли, внровнаєть то все еподу 
Рук. № 202, к. 187.—Каменец от скали камен- 
ной названний бо от гори доль барзо глубе- 
кий котрим Смотрічь ріка ідет Літ. Подск. 
27,—Члвкь ... что міль ходити долом емире- 
ніа, то пошол’ горою гордмни Рад. Ог. 124.— 
Била тамь одна горка, на которую взіхавши, 
приглядался войску Турецкому; але не мопиь 
ничого внрозуміти, бо вь долу стояло Крон. 
Боб. (др.). 286. 

XVIII. Низше монастиря на долі церковь 
Ірменская Пелгр. Ип. Виш. 74.—Оть гори 
Сіона Святого Камень драгій спустился вь 
доль міра худаго Літ. Бел. II, 237.—Надь 
все переходь трудній имь бщь чрезь вели¬ 
кую долину круту... тягнучи одни вози на прик¬ 
рую гору, а другій зь калу ратуючи, третій 
послідніи зь гори такожь прикрожь на доль 
спускаючи ІЬ. IV, 10 (Пов. 1728). 

4. Нижча частина, спід. 
XV. Издну цркви от верха и до долу и по 

стінамь и по столпомь ковано зодотомь Ип. 
581 (1175).—Ни одипь купець иного міста не 
будеть моци міти инако куповати и прода¬ 
вати, только подь тою мірою, вь томь листі 
на долу виписаною Ак. ЗР. І, 188 (1499). 

XVI. (Купци) не будуть мочи инако прода¬ 
вати и куповати, только пОдь тою мірою, 
на долі вьншсанною Ак. ЗР. II, 77 (1510).— 
Суконь фадюндьпповьіхь дви: одна бурнатная, 
а другая чорная, в доли по три брами окса- 
митнихь Кн. Гродск. Луцк. 354 (1574). 

XVII. На верх?/ (фікгурн Николай) теди 
взгорг/ кладеї отца, а надолі по обрву орлахь 
Сна и Дха О обр. 275.—На оправку, що іє 
през тотн літа попустошьіли от долу аж до 
горн... треба немало Арх. ЮЗР. І, XI, 180 
(1656).—ІПата... у которой аби било звонковь 
12... надолі Крон. Боб. 48-6. 

XVIII. Сподница новая блакитного лудану 
ведикой руки, у чтири брити, локоть восімь 
вь долі Бьіт. млр. обст. 352 (1729).—Сакось... 
з лиштвою... ва рукавахь и в,долу гаеованою 
ребромь Реєстрь Ризн. Соф. 1-6. 

3-допу, знизу. 
XVII. Земдд есд округла єсть якь яблоко, 

ва которой води лежат зо в’сих сторонь: и здолу 
и звірху и збоковь Транкв. Зерц. 16—Скали 
каменнни, якь дві стіні, утесанни и зверху 
надоль и здолу наверхь сут винесліи Крон. 
Полск. 428.—Алезандерь пхнул єго в ров... 
Питая єго нектанав здолу. Алезандре, чему 
так надо млою учинилес Ал. Печ. 167 
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На доле, на долі, унизу, долі. 
XVI. Будоване дворноє, напервей светлица 

вадь ворота... а вь тнле тогожь дому комора 
на доле Арх. ЮЗР. І, І, 53 (1576). 

XVIII. Поднесуся к горі удаду надолі Рук. 
К. У. № 21, к. 24 (1721). 
На доль, униз, додолу. 
XVI. Мене колко разь вь шию гайдуки 

ударили, жемь дей ажь зь лавокі на доль 
педаль Арх. ЮЗР. І, І, 289 (1591).—Латвей 
на дОль до преисподнихь спасти, анижь на 
висоту вздетити Отп. И. П. кл. Остр. 
1047. 

XVII. Речи... внеокіє надоль ся унижуют, 
■а низ’кіе нагору ся иодносять Тест. Вас. 39.— 
З хору челядника своєго... гіосторонькомь 
на доль в церковь спустили Арх. ЮЗР. І, 
VI, 752 (1639).—бели еннь єси бжій кинь 
себе надодь бв. Вил. II, 171-6.—Шрамидьі 
бггаетскїи... бьіли з’ каменд оучмненн, на 
доль * широкій, в’гору оузкїи спічастьш 
Гал. Кл. Раз. 473.—Птахи... до верху особу 
струсюю мают, а подовица на доль стану 
невістего Крон. Боб. 3.—Хто незичдивимь 
бидь цару Іоанну; то тихь з §анковь от пала- 
цовь царскихь кидали на доль, а туть на ко¬ 
пій брали Літ. Сам. 154.—Вода превьшше 
нбесь иромепи на дол спущают Літ. Рук. 1-6. 

XVIII. До тих кладій за ноги привязанніе 
человіцн на доль главами Нам. укр. м. IV, 
136 (Рк. Ярем.-Біл.). 
ДОЛЬ! ГАТИ, де. (ц. сл.). Добріхувати. 
XVI. Сперьву лгати почадь, и остатка до- 

льігаєть! Лжьі, блдялете! Антир. 819. 
ДОЛЬ!НА, рж. Див. Долина 1> 
XVIII. Пдинеть той потокь междг/ Ієрусалг 

момь, и горою оливною, и переходить" чрез’ 
долину Іосафатову Науки парох. 274. 
На дольїну, додолу, униз. 
XVIII. Петрь стьій ужрль на древі кре- 

стномь стремгдавь, то єсть головою йа долину 
прибитий Науки парох. 210. 
. ДОЛЬ, рм. Див. Доль. 
На-доль, додолу, униз. 
XVI. Зак’хею, бор’зо из’лізь на доль бв. 

Пер. 65. 
доль, присл. Унизу, долі. 
XV. Издславу сіддщю на сеніхь с дру¬ 

жиною своєю и начаша прітисд сь кндземь 
стояще долі Ип. 160 (1068). 

XVII. Тогда узриши... долі пекло отво- 
ренноє бв. Реш. 445.—Господар... положиль 
тне обручи долі на землю Прот. Полт. С. І, 
20-6 (1674).—Кодикь єсть горі страхь, ко- 
ликоАдолі преобидініє Дм. Рост. 12 (1693). 

XVIII. Молитву абизь ихь отправдяль сів¬ 
ши долі Дн. Марк. І, 267.—'Теперь правда 
лежит долі, а неправда в доброй волі Пер. 
Укр. Лир. 31. 
ДОЛЬГАНЬЕ, рн. (пол. йо1е§апіе). Чин¬ 

ність від «долгьгатт. 
XVII. Горкости и прмкрости додіганє и 

чут’є маємь, невстремеждмве живучи и оупа- 
двючи Тр. постн. 472. 
ДОЛЬ ГАТИ, де. Див. Делегати. 
XVII. Сумніне... нас долітати почнет Лік. 

на осп. ум. 2.—Тое мене не мній, иижь вась 
додігаеть Рук. Хрон. 207—Борзій доліта¬ 
ють ему наши біди Дм. Рост. 89 (1698). 

XVIII. Долітало... и Прусамь неблаго- 
подучіє и утісненіе от, ІПведовь Вел. Сказ. 
239,—Непрестанно нась тое мулило и долі¬ 
тало, что за незгодою и непріязнію обосторон- 
нихь Днепра Гетмановь, приходило намь пу¬ 
стую и мертвую Малую Росію, матку нашу, 
полними слезь оглядати очима Літ. Вел. II, 
468.—А туть голод долігает Пам. укр. м. І. 
169 (Рк. Тесл.). 
ДОЛЬТАТИ, де. Досягати чого летячи. 
XVIII. Многие дши завжди летят, а ніколи 

дна (пекла) не долітают Пам. укр. м. IV, 
26 (Рк. Сок.). 
ДОЛЬ МИТИСЯ, де. Дорахуватися. 
XVII. Ти-с, Тимошу, мою різаль рибу 

у бочки беручи по шляху, бо-м ся не долі¬ 
чать осми осятровь Ак. Полт. Гор. Ур. І, 
130 (1668). 
ДОЛЬШНИЙ, прикм. 1. Див. Допишний. 
XIV. От брехогича дубья по долішьнии 

коньць деречшу гайку ЮРГр. № 2 (1349). 
XVII. Води, которіи идг/ть з доліпиш 

странн к намь, то вьсходдть на високій 
міста и горьі Транкв. Зерц. 16. 

2. Земний. 
XVII. Пришель єси на землю вь долішнюю 

страну Транкв. П. Ми. 124. 
ДОЛЯ, рж. 1. Призначення, жереб, льос. 
XVII. Доля—случай нужннй Сийон. сд.-р. 

22.—О проклдтад и нещасливад пша долд 
Рад. Він. 65— Обачмо ихь обоихь долю часу 
смерти Рад. Ог. 39,—Нешчасливая моя доля 
Вь що мя впровадила своєволя? Суд Бож. 
295. 

2. Щастя, фортуна. 
XVIII. Якь кинь у Поли то такь и Козакь 

ни бнзь доли, кудьі хочь тудн и скачи Кл. 
Коз. Зап. 461— Кто на світі без долі вродить 
ся, тому світь марне якь коло точить ся 
Укр.-Р. "Арх. IX, 231. 
ДОЛЯ ГАТИ, де. Див. Делегати. 
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XVIII. О скупляхь постарайтеся где над- 
лежить, чтобь били сохраяени понеже не 
едногоменетоєдолягаєтн Арх. Сул. 217 (1742). 
ДО-ЛЯГОМА, присл. До-безпам! яті. 
XVII. Пьючи долягома, тамь и заночувави 

Петро Ак. Полт. С. 179 (Е.С. ІДXIV). 
ДОМА, щтсл. На господі, у себе. 
XV. бсть у мене єдинь сни дома меншин, 

а с четнрми єсмь вьішель, а опн дома Ип. 
107 (993).—Вн би есте мні повідаді дома, 
же дотолі ити іі. 654 (1187). 

XVIII. Отць... зав’ше єго держал дома при 
собі Пам. укр. м. І, 157 (Рк, Тесл.).—Бг/де 
КмЄТЮМН СЛООДНО, КОЛИ Сд имь зродить у 
Панскимь Винограді Вино дому на свою саму 
повести Урб. 68. 
ДОМАВЯНЬЕ, рн. (пол. йотатапіе). Див. 

Домовзнье. 
XVI. За домавяньемнсе панові, послові, об¬ 

рали сь того кола албо громади своєе колку 
особи светьскихь Берест, соб. 194. 
ДОМАГАНЬЕ-СЯ, рн. Чинність від «дот- 

гатиш. 
XVIII. Остапі, кь нему присталі, и почади 

собі домагатися у него зи взятого тамь окупу 
уділу, на якоє домагайся Ганжа не смотріль 
Літ. Бел. IV, 12 (Пов 1728). 
ДОМАГАТИСЯ, -М0ПИСЯ, де. Допоми¬ 

натися., доправлятися, доправитися, вима¬ 
гати, вимогти. 

XVI. (Никифорь),.. се и теперь у єго ко- 
ролевьскоє мялости упоминаєть, и аби бьіль 
видань, яко збегь и здрайца єго, домагаєть 
и просить Берест, соб. 322. 

XVII. Того аби великую до него міти ми- 
лость домагаєтея от нась Лік. на осп. ум. 
17,—Домагалася матка у бабки аби тоє убоз- 
ство отдали дитяти Ак. Бор. 49 (1654).— 
Подлугь артикуловь правнихь поступуючи, 
первій, на томь сину священика Баришов- 
ского суровою спиткою о ноданю листовь 
досконалого доводу домоглися Арх. Мот. 124 
(1683).—Домагаєтсл заплати перед роботою 
Жит. Св. 594. 

XVIII. 8 р. доктору Боку за павюю запла¬ 
тили, а єще 12 р. домагаєтея Дн. Марк. III, 
17.—Не домагайся, аби присвідчали тобі 
Політ. 53.—-Я от Вась дна ндаіщного бгслше 
недомашюсА любмміи, якь тмлко абмете при¬ 
гадали себі Бжоє приказанА Науки парох. 
99.—бели бь чого от другого мужа иміла 
записанноє то уже части одной домагаться не 
повинна Стат. 51-6. 
ДОМАКЬ, рм. Мешканець того самого дому, 

домівник. 

XVII. Власний, прирожевнй, албо родичь. 
домакь Бер. Лекс. 50. 
ДОМАТУРЬ, рм. (пол. йотаіот). Той щ»- 

ввесь час дома, домосида, дояонтар, дожар. 
XVII. бще єси на гойну не вибрався, єще 

єси доматурь Ак. ЮЗР. II, 220 (И. Виш.). 
ДОМАЦАТИСЯ, де. Дійти, дослідити, до¬ 

відатися. 
XVIII. За оскудініємь, найбарзій... козан- 

ких літописцовь, трудно било домацатися 
совершенного о всемь видінія и правди Вел. 
Сказ. 4. 
ДОМАШНИЙ, прикм. Домовий, хатній. 
XVII. Намістніи: Домашній Бер. Лекс. 

86.—Доместикум: Домашній ІЬ. 267,—Зятева 
моєму... кгрунта домашьвиє ІІрот. Полт. 
С. її, 98-6. (Ї682).—(Законники) не маєть по- 
печсниА о домашних Домецк. 3. 

XVIII. Домашнего злодіа не встерегтиоА 
Клим. Прип. 209.—Слуга по всем з'амку не 
знайшоїши Хмелющкого, удалея на квар¬ 
тиру єго, а тамь одержали от людей домаш* 
нихь таковую відомост, іжь Хмелницкий 
посідлавши и повючивши свои коні, рушили 
спішно изь кватери Вел. Сказ. 6,—(Князь) 
наміряли били для тихн причини и своими 
домашними возвратитися Літ Вел. IV, 16 (Пов. 
1728).—Вудеть челядь домашня сідати до ве¬ 
чері Заг. 206-207,—Не надимай сд пихою, па- 
гор’ку малий и низкій, розумом своими дс- 
машнеи науки, противно горн внеокои! Нам. 
укр. м. II, 181 (Рк. Тесл.). 
ДОМАШНИКЬ, рм. Див. Домакь. 
XVII. Дометіань: Домашники Бер .Лекс.'267. 
ДОМАШНЬІВЬІЙ, прикм. Див. Домашний. 
XVII. Домашвьівий—намістннй, домашний 

Синон. сл.-р. 22. 
ДОМЕСТИКЬ, рм. (дат. йотезіісив). В дав¬ 

ній християнській церкві: старший над хо¬ 
ром,, правим і лівим. 

Великий голова військовий в} Візантії. 
XVII. Дука великій и великій домести, 

и патріарха Анастасій Рук. Хрон. 380. 
Д0МЕЩАТИСЯ, де. Доходити чого, дося¬ 

гати, одержувати, набувати 
XVII. Дай нами и долей... піснь о вті¬ 

лені» твоюм, з Аггльї співати, радости ся 
вічнои всімн домешчаючи Бер. Вірші. 83. 
ДОМИНИКАНЬ, ДОМИНЬКАНЬ.рл (сер. 

лат. йстіпікатю). Чернець чину св. Домініка.. 
XVII. Бернадшбвь, Францишкановь, До- 

миникановь, Босак’ови, Кармелитовь и нро- 
чихи Гол. П. М. II, 35 (П. Леонт. 1633). 

XVIII. Учинилася била ссора єзуитови зь 
ніжимсь доминіканомь Дн. Марк. II, 283. 
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ДОМИШЛЯТИСЯ, ДОМИСЛИТИСЯ, де. Див. 
Доїшьішлятися. 
ДОМИЩЕ, рн. Згруб. від «домг». 
XVI. Хлівина, дОмок, домише Зиз. Лекс. 

109. 
ДСМНИМАН(Н)ЬІЙ, пршм. Підозрілий, не¬ 

певний. 
XVI. Абнх м*ли от єдиноє святоє католк- 

чеекоє віри отступовати, а приступати до 
домнимашшх в*рь, то єст єресей Катех. 68. 

XVII. Білль у наст, тьши часи у Вильни 
домниманмй и декградованьїй митрополити пани 
Потій Ак. ЗР. IV. 313 (1609). 
ДОМНИМАНЬЕ, ДОМНТгМАНЬЕ, рн. (п<уі. 

йотніетапіе). 1. Домисел, припущення. 
XVI. Просять тежь ихь милость покори*, 

аби рачиль такового домниманья по ихт. ми¬ 

лосте бьтги, аже бн не міли шда* повинносте 
своєє межи обьіватедьми оного панства спра¬ 

ведливосте чинити Ак. ЮЗР. І, 95 (1538). 
XVII. Домніманіє—умишле'ніє Синон. сх- 

р. 22.—Фундоватисд... на Арьтументах и вик¬ 
рутах Латшских, з самнхь тонко конієктурь 
то єсть з домнімона оутвореннх Кп. о Вірі, 
170).—Сдан Бжіи вгадати не можна а єсть 
речь, и дла того належить намь не бити в’ том’ 
бадлмвнми: єднань чого домніман’ємь дохо- 
димь, повгажмо Тит. 123 (Плетен. 1625). 

2. Підозра. 
XVII. Мнганіє: Мнімане, нодозрінє, дом- 

німанье. Тоє що и ЬІепщеваніє, гаго розу-' 
М75НІЄ Бер. Лекс. 80.—Взявши неяйое ДОМНЕ- 

маньє о некотор'ом, руцилемсе... до тьіх вяз- 
нев, пнтаючисе о замордованью небОжчика 
Арх. ЮЗР. VIII, III, 495 (1604).—Такь фал- 
шивого зь злои ради неосторожньїй царь 
доходить уданя и на цартщу невинную зь 
оньшь младенцемь домніманя Рад. (Марк.) 83. 
ДОМНИМАТИ, ДОМНИМАТИ, де. (рол. йо- 

тпіешас вір). Домислтися, дорозуміватися. 
підозрівати, припускати. 

XVI. Недомнимайте бьіх пришедь мирь дати 
6в. Пер. (рк.), 51-6. 

XVII. Маю: мнімаю, домнімаю, в подоз- 
рганю маю Бер. Лекс. 80.—Домнімаю—мню, 
непщую, вмінню, умьішляю СиНон. сл.-р. 22. 
ДОМОВАТИ, де. Мешкати у то в домі, 

мешкати в чиїм домі як у своїм. 
XVIII. По сей дочесной гостин* наїпой бу¬ 

демо вь неб* вічне Домовати и дарствовати 
Сімя Сл. Б. 17. 
ДОМОВЕНЬЕ, рн. Допомтання, шиття, 

вимога. 
XVII. За домовеннємь се паней А$рамовоє 

їїузовское,^посилали єсмотнхьже возннхь... 

до данеє Василевоє Вербскоє Ак. Коші. С. 
65 (1608). 
ДОМОВИНА, рж. Труна. 
XVII. Оеверусь... за живота казал себ* 

трону зробити: и в домрвину оную вкладайся 
сам часто 6в. Реш. 450-6 —Трупь недогорілій 
Івана Золотаренка брать єго узяль в дворь- 
свой и знову в новую домовину вложиль Літ. 
Сам. 44. 

XVIII. (Погребень) подь церквою, сь л*~ 
вой сторони оть гірнтвора женского, вь обикно- 
венной домовин* и дубовомь склепу Мдр. 
Род. III, 270 (1787).—Да наготовит себ* до¬ 
мовину ко смлерти Пам. укр. м. IV, 104 (Рк,. 
УнТвар.). 
ДОМОВИТИ,-СЯ, де. Див. Домовляти,-ся. 
I. ДОМОВКА, рж. Затд, докір. 

| XVII. Просил нас, абьі мьі дали ему писання., 
иж би он напотом не м*л жадн'ой домов ки 
иж в зебниостн єго, жона єго взяла курту в 
Носачихи способом краденя Ак. Бор. 74 (1665). 

II. ДОМОВКА, рж. Дім, хата, мешкання. 
XVII. Нехай в тв'оей домовде все доброє 

стане! Др. Ол. Ч. В. 147.—Якомь прієхаль, 
ажь Думитрашка вь домовц* не бшо Арх. 
Мот. 126 (1683).—Пришедши ку домовц* дег- 
лам спочивати на земля Прот. Полт. С. І, 
14 (1683).—Просидь Кирило:1—бьі за прибн- 
тємь Васидевимь ку домовце, тоть долгь, яко 
власному ему, отдаль Петру Ларионовичу 
Мухину зролна Прот. спр. йот. 12.—Госпо¬ 
дарство домовки своє... до рукь Лавріну 
товаршови своєму злецилн Акт. Старод. кн. 
8,—Прекладаємь, абись... скупленіє полку 
своегО соте* роспустнли по ихь домЬвкахь 
Ак. ЗР. V, 268 (1693). а- 

XVIII. Певне мало би кто зь тогЬ Стрієв- 
ского войска оглядаль свою домовку Літ. 
Бел. II, 224—Уважали тоє, жеби и городи 
Малоросійскіє, вь которихь вс*хь насьС до¬ 
мовки, женніє д*ти найдуютея, не ббзь обо¬ 
рони найдовалися іЬ. III, 437. 
ДОМОВЛЯТИ, ДОМОВИТИ, де . (кому' або 

на кого). 1. Договорювати, договорити, дока¬ 
зувати, доказати. 

XVI. И єще онь (ПеТрь) тбго не домовиль 
учинильсА ободокь и изатіниль ихь 6в. Пер. 

45. 
XVII. бще той дрмовляль, прнбігль дру¬ 

гій посель Рук. Хрон. 36. 
2 Допоряти,-рити, доганяти,-нити {кому). 
ХУІІ. Паньій члкьнемаєт’ взгладу а ни на 

царл, ани на урдд, кождому своимь домов- 
лаєть язнкомь Рад. Ог. 129.—Яковь Краси- 
ловекий на Ничипора Даниленка домов ляль:. 
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•Оглядайтеся, мовит, ж ви назад, бо и ви не 
зусімь дббре зоставте Прот. Борз. Рат. 58 
(1676).-—А хто колвек міл би ему, пну Костан- 
тію, неслушне домовити неужитимь словомь, 
то вьі... повиннисте управу слушную датнУнів. 

;€тарод. 172 (1689).—Князя Пожареного живо 
поймано, которого хань стративь того жь 
часу, скоро приведено, для того же хану 
домовляла Літ. Сам. 58. 
ДОМОВЛЯТИСЯ, -МОВИТИСЯ, де. Дом- 

'гатися, домогтися, допоминатися. 
XVI. Острозскій... домовлялея того, абихь 

се она то передь нами оказала: за которнмь 
•правомь міла тая волость Кузмипская ей 
самой и дочці єе прислухати? Ак. ЮЗР. 
І, 121 (1546).—■Умоцованнє еє милости домов¬ 
лялися того, абн позовь... бьш читаи Арх. 
ЮЗР. VIII, III, 340 (1583).—Домовлялися, 
абн сама пани Охлоповская из челядю, ко- 
торои теж однака вина дана, стала и оньїх 
поставила. Я, видячи с права посполитого, 
ижь ся сторона поводовая слушное речи до¬ 
мовляла, абн Охлоповская сама стала и оную 
челяд... ставила, сказаль єемп ІЬ. 371.— 
Домовилися того, же тая справа не покутні, 
але предт> королемь и всимь сенатомь отпра- 
вована била Ак- ЗР. IV, 159 (1597). 

XVII. Кієвскіи обивателі Гаштолта, же 
Латинской биль вірн, на князетво Кіевскоє 
не хотіли приняти, але домовлялися о тико¬ 
вого, которнй бн грецкой бьіль вірн Копист. 
Пал. 1033,—Я маю з потребу у себе церквей, 
якь собі хто хочете, нехай ся домовляєте, 
я не дбаю Діар. Фид. 88.—Кто на сеймахь 
частнхь вь Варшаві домовлялея церквами 
Ббжіимь волностій Рад. (Марк.) 2. — Всі 
стани... справедцивости просять и домовляют- 
ся Арх. Мот. 128—9 (1683).—Борис домов¬ 
лялея придіжно, абн он, должник, ему ют 
долгь отслужиль Акт. Старод. кн. 6. 

XVIII. Самисте того домовлялися, аби жа- 
деяь зь Роменцовь не бьшь пописаній Літ. 
Бел. IV, 273 (Діар. Ок.). 
домовникь, рм. 1. Мешканець того са¬ 

мого дому., домак, домівтк:; свояк, родич. 
XVII. Домовник, албо домовнмй, власний, 

прирожєянй, албо родичь, домакь Бер. Лекс. 
50.—Они маючи интратн зь добрь манастнр- 
скихь готовнхь ценязей надь внживенье до- 
мовниковь монастнрскихь значную суму пе- 
нязей, оную не відати гді оборочають Ак. 
ЮЗР. II, 47 (1608).—Што єсть панскоє, то 
не єсть того або свого домовинка, але, всіх 
спаяно Кн. о Вірі, 220.—Бручи домовни- 
комь_при иннх’ отцехь и братідх' в’ той ст. 

Лаврі... на мпогоса сторон’ и частій розри¬ 
ваю Тит. 111 (Копист. 1625).—Хс... учени- 
комь... як власннмь своадмь домовинкам з вга- 
ковь скрмтую таємничу открьшаєть 6в. Вил. 
80.—Таким єґо поступком кгдн ся домов- 
ницьі єгЬ дівовалн, поведал Каз. № 32, 
к. 179. 

XVIII. Не могу право зрітн на лица люд- 
скіє и передь власними блнжними и домовни- 
ками моими Марк. IV, 179 (Лист Коч.).— 
Алексей... сподобнлся милостиню от слуги... 
и домовинка своєю приняти Єв. Реш. 340-6. 
(1710). 

2. Мешканець тог самої держави, краянин, 
земляк, родак. 

XVI. Покой... лепшнй єсть, а нижь война 
кривавая, несправедлившая, а што єще бол¬ 
ілого—внутрняя, межи домовниками Отп. И. П. 
кл. Остр. 1055. 

3. Сталий мешканець де\ господар. 
XVII. Спитаймо юж Домовннков иордд- 

ньіх якь они бшостн добивають в’ хлгебі Тит. 
348 (Тріод. 1648). 

XVIII. Подорожними о хрістіане! а не до¬ 
мовниками на семь світі єстесмо Науки 
нарох. 260. 

4. Див. Доматурт,. 
XVIII. О горе тому члку домовинку, иж 

не творит памдти стнм днем и ираздником 
гсдским Пам. укр. м. IV, 60 (Рк. Біляв.). 
Д0М0ВНИЦА, рж. Мешканка дому:; гос¬ 

подиня. 
XVII. Ан’на стаа мти самоилова била до- 

мбвннцею господарства своєго, а в црькви 
зав’ше збьівала 6в. Уч. 274. 
ДОМОВНЬІЙ, прикм. Див. Домовий. . 
XVII. Домовник, албо домовиш! Бер. Лекс. 

50.—Всіхь кревних и домовннх незносний 
жал сердца єго змякчити и звітяжити не мог 
Жит. Св. 66. 

XVIII. Пяний... бреть шастати сд многих 
укоряА и домовньїмь жителем п'окой НедаВЙА 
Клим. Вірші, 43. — Обідали у нась полков- 
никь Божичь, Стогоровичь, кумь Яковь Ти- 
мофієвь и Алексій Долінскій сь протчимн на¬ 
шими домовними Дн. Хан. 338.—(Спецнфика- 
ція) дана атаману Филипу Дейку, сь припо- 
рученіємь ему всего домовнаго добра моєго 
Арх. Мот. 216 (1772). . Щ 
ДОМОВСТВО, рн. 1. Всяке господарське за¬ 

будувати в однім обрубц домові спрти, 
домова рухомість. ^ фе : 

XVI. Тая земьля зо всимь домовьствомь. 
што останеть иньшому дати Пам. КК. II, 
538 (1556).—А што се дотнчеть вщелякого 
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домовства, бцдла, статкові, яко и зьбожя... 
то имь и потомькомь ихь вольно будеть зняти 
Арх. ЮЗР. І, І, 464 (1595). 

XVII. Домовство—зри мшель Синон. сл.- 
р. 22.—Суконь и рознбго домовства на золо- 
тнхь осмсоть побрали Арх. ЮЗР. III, IV, 
124 (1649).—Зе двору островецького волов трьі, 
овець десет, свини, кури, гуси и иньшие до¬ 
мовства, збоже и сено зь гумьна побрали 
ІЬ. 393 (1659). — (Родини) хотячи мене 
міти рожщкою рожаю своего и дідичемь 
домовства, нримушали мене до малженства 
Жит. Св. 91-6.—Даєт ей гсдь бгь покуту... 
и клогїотн великіе около дітій и домовства 
Літ. Рук. 4-6. 

2. Ділі, господа. 
XVIII. Отець мой уроженець бнль полской 

націй, предкижь его били греческого рода... 
И ИМІЛИ ихь домовствЬ вь городі Лвові про¬ 
тив! ринку Зад. Мовч. 81—Переясловскій 
новіть состоить оть домовства его вь далекомь 
разстояніи Арх. Мот. 209 (1770). 

3. Особи, що становлять дім, домівники; 
родина. 
^Х\ГІІ. Ховаючи заїо такь нась вкриє знч- 
лмвнхь т'ом?/ Домовству И ВДдЧННХЬ добро¬ 
дійства пріатедей и Бгомолцевь Тит. 138 
(Копист. 1625).—Для порожне! славн зац- 
пьш домовства, многіи народове и великі! 
міста упадокь отнеслм 6в. Калл. 4.—Пало 
жребие... на... Іосифа Тризну, яко чловіка вь 
домовстве високой фамиліи урожоного Гол. 
П. М. II, 495 (1646).—Дай Боже, щоб дочекал 
от з сьша потомства на помноження свОєго 
зацного домовства Др. Ол. Ч. Б. 149. 

XVIII. Сегодня обідалисмо сами своимь до- 
мовствомь Дн. Марк. II, 133.—До еднокуп- 
ного зь милимь родичомь и домовствомь при 
своєй цілости здоровя прійти могдь зьєдно- 
чеяя Літ. Бел. III, 21. 
ДОМОВЬ, ДОМОВЬ, пртл. Додому, до себе. 
XV. Вьі домовь поидете Ип. 331 (1146).—■ 

Не могу от рати своєй іхати, се хожю в земля 
ратнои, а кто ми доправить рать мою домовь 
іЬ. 874 (1274).—Маєт истець ждати... коли 
чоловікь тот обвииеньїй домовь приіде ЮРГр. 
№ 73 (1435). 

XVII. Більїхь голові сфукавшя, отослали 
ихь. аби ишди домовь Рук. Хрон. 148.— 
Болеславь зь Ляхами и зь Венграми... по кой 
давши Кіеву, отьишли домовь Крон. Соє. 104. 
домовьій, прикм. 1. Що до дому стосу¬ 

ється, належить; домашній, хатній; свій¬ 
ський (звірят); що відбувається межи своїми 
(війна, свари). 

XV. Пол стада дал есми єй вічно и домовни 
річи по своем животі Пал. Изб. І, 4 (1450).— 
Аже будеть... домовни речи краль, домовими 
жь речьми платити Ак. ЗР. І, 82 (1468).—Людей 
єго домн внграбили и вси статки домовни, 
кони, бьідло п’ограбили ІЬ. 160 (1496). 

XVI. Имінье Каменець... сь челедью не* 
водною и сь статкомь домовнмь Ак. ЮЗР. 
I, 67 (1525).—Чоуйте бо не відаєте, коли гос¬ 
подар! домогнй придеть 6в. Пер. 18.—Многиє 
суть, которне ве Влошехь и в-нньїїшхь краи- 
нахь далеких! перекгрнновали, уходечи обжи- 
рьства домового, которое не только до снтости 
и до пияньства, але тежь часомь и до вомиту 
звикло бнвати Отп. И. П. кл. Остр. 1071.— 
Домовая для вірн сь причини Аріановь долго 
неуставаючая міщанина Хр. Фил. Апокр. 
1430. 

XVII. Домостромтелство: Дому смотрмтел- 
ство, р*д’ домовий Бер. Лекс. 35.—Домо- 
стромтель: шафарь, спровца домовий іЬ. 36 — 
Стробніє: Раджтйньє. Домоправленіє, Домо- 
строеніє, шафарство, домовеє услугова’не, до- 
момь опікане са, урадь господарскій ІЬ. 
158.—Домовий рядь—домостроителство Синон. 
сл.-р. 22.—На два фартухи окодистни одда- 
лам ю полотна своєй раббтн домовои тон¬ 
кого полотна Арх. ЮЗР. І, XI, 298 (1607).— 
Дознали смн по смерти єго дост’ отмгеньї 
БОЄНЬ ДОМОВИХ! Е ТШЖ’ ПОСТОрОННЬІХЬ без’ 
міри Тет. 46 (Сакович, 1622). — Спрять 
ДОМОВИЙ... на СВОЕ подводн беручи, с ко- 
морь кидали Гол. П. М. І, 534 (Кеєв. вип. 
1633).—Магдалння... поручившв Мареі сестрі 
своєй все домовоє господарство, сама ся на 
бгомнслност удала Жет. Св. 553-6.—Мурат 
дивовался нестатку християнской присязі соб- 
раль войска домового уфаючи же присяги кроль 
не додержаль Літ. Полск. 6.—Человікь ні- 
которьпі бшь домовий господар! 6в. Вил. 
II, 74. — Нетдако на публмчннхь плдцахь, 
так’ велику гордивост’ цркви матці своєй... 
освідчаєщ’; але тиж’ и в’ домовом’ помешканю, 
нобожностю жщтиа твоєго, значне то потвер- 
жаєщь Тит. 338 (П. Могила, 1637).—Повинна... 
уходячи сваровь и клопотовь домовьіх... мол- 
чан’є до мужа своего заховати Тр. П. М. 
934,—Не відаєшь же плоть твоа єсть тобі 
дОмОвш непрнАтелем Домецк. 39.—От... 
Лярес’ дОмовш бота поганеній ся уродили 
Гал. Боги Пог. 22. — Набили убозства ме¬ 
жи собою, так в пахатних и сінокОсних 
кгрунтахь, яко в дворі, в о всяком бидлі 
и в инних домовихь набнтках Акт. Старод. 
кц. 113,—Полковникове козаковь до всякой 
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домовои незвичайнои роботи пристаїновляли 
Літ. Сам. 4—Михаиль... домовую на себе 
взяль сукню Крон. Боб. 371,—Аврани шол до 
біонту з жоною Сарою и з домовою челядю 
Літ. Рук. 11-6.—Жидове в Ієрусалимі войну 
ведуть межи собою домовую Рук. Хрон. 
215. 

XVIII. А в’ неделю что хотят все робять 
домовеє, також и в полю діло всякеє доліо- 
воє Клнм. Вірші, 72.—Невбзможно человіку 
убогому... малой якой річи для подпартя 
убозства своєгі) продати, алб'о на домовую 
потребу купити Марк. IV, 337 (Дог. Орл. 
1710).—Твардовский... дванадесятолітную вой¬ 
ну домовую Полскую в своєй описаль книзі 
Бел. Сказ. 4— Не тилко вьрицерскомь цві- 
ченю, але и вь домовихь наукахь не бьіва- 
лесь Літ. Бел. III, 114—Болшій єсть гріхь 
украсти кому славу през обмовиеко, нижели 
украсти что-колвекь з’ домового спряту Собр. 
Прип. 113—Скатерти добрій домовой роботи 
Зал. Черн. Губ. Ст. Ком. 97 (1725).—Не мовь 
о річахь твбихь іфиватинхь и домовнхь По¬ 
літ. 53,—Челяднику домовому и не полоне¬ 
ному иикто ничего не можеть дать тестамен- 
томь первій не учинивьши его волнимь 
Стат. 59. 

2. Мешканець того самого дому; домівник 
XVII. їди на сей праздник з’ цркви прівдут 

до дому з вербою, звикли бючи нею домових’ 
своих овогО уживати гірислорд: не я тебе 
бю, верба тебе бет Рад. Ог. 1016—Авраамь 
ишоль до Сгунту сь жепою Сарою и со всіми 
своими домовими Рук. Хрой. ІЗ,—Аще при- 
шедь Ієрей, в глуха и німа обрдщеть хораго, 
повинень будеть питати домоеихь котриє при 
хором зоставали Шумл. Зерц. 52.—Зако¬ 
хаймося в молітве... и яко домовую и това¬ 
ришку міймо Каз. № 32. к. 65. 

XVIII. Велику и намь и домоешіь пашьімь 
приносить шкоду онад тань малая» ...надгад 
наша Науки парох. 48. 
ДОМОВЯТИСЯ, де. Див. Домовлятися. 
XVII. Умоцованнй сторони поводовое про¬ 

сидь и домовяльсе, абнеудь позваннмь впродь 
вину першого нестаного заплатити... наказаль 
Гол. П. М. І, 388 (1629).—Сторона поводовая 
далшого поступку, водлугь стародавнего зви¬ 
чаю права копного, на нихь домовились Арх. 
ЮЗР. IV. І, 86 (1689). 
ДОМОГТИСЯ, де. Див. Домагатися. 
ДОМОКЬ, рм. Здрібн. від «домь», домик, 

хатка. 
XVI. Храмина, домь, домокь. Хлівина, 

домок, домище Знз. Лекс. 109. 

XVII. ІІиришс: с’ Піск?/ дОмокь, ямка, 
гніздо Бер. Лекс. 99.—Хлібино: Домокь 
ІЬ. 186.—Храмино: Домь, домокь, хоромина, 
мешкан’е ІЬ. 187.—Домокь—храмина, хлі¬ 
бина. Домокь с піску—ннршце Сннон. сз.-р. 
22.—Иншиє хориє покіритє и домки мают Жив. 
Св. 181. 

XVIII. Принуждень єсмь зь плачемь и го- 
рестию сердечною оставити домокь кой Бел. 
Сказ. 20.—Ой ти козачейку ой ти Пане мій 
а якій же будеть да домокь твій Рук. К. У. 
№ 21, к. 7-6. 
дСМОЛИТИСЯ, де. Добутися чого молячись: 

допроситися. 
XV. И тако домоливса... да бьіша воротшш 

королд Ил. 406 (1150). 
ДОМОЛОЧЕВАТИ, де. Кінчати молотити 
XVIII. V футорі скирту жита, а другую 

овса домолочували Дн. Марк. III, 414. 
ДОМОЛШЕНЬ, рм. Хто не працює,г в 

багато лежить удома\ лежень. 
XVII. Тая худа на отпіедшихь во пустиню.' 

или вь гори, не Здатоустого єсть,. истинноіі 
Богословца, але бабяка и дЬмоліжня Арх. 
ЮЗР. І, VII, 42 (И. Виш.). 
ДОМОЛШНЬІЙ, прикм. Що дома лежить. 
XVII. Присмотрвжь ся єще бзбекимь бас- 

нямь... что рече домоліженй баснословець 
Арх. ЮЗР. І. VII, 42 (И. Виш.). 
ДСМОРОСЛЬІЙ, прикм. Що виріс дома, дома 

вихований, свого хоєу. 
XVI. Взято... свиріпу вороную доморослую 

з возом Арх. ЮЗР. І, VI, 48 (1547).-Бндло 
доїороелоє за границу нроважено будеть Ак. 
ЗР. III, 103 (1559). 

XVII. То Сивакова корова... доморослаяАк. 
Подт. Гор. Ур. І, 201 (1670). 

XVIII. Лошади доморослнє Прот. ПОлт. С. 
І, 193-6 (1757).—Діти его доморослиє ему 
согласуючіє горло честь и худобу... тратять. 
Стат. 31. 
Д0М0СТВ0, рн. Див. Домовство. 
XVII. Пани Песляковая... з великимь не¬ 

бес ьпеченствомь покинувши домостьво и ма- 
єтьность рухомую, заледво до леса ушьла 
Арх. ЮЗР. III, IV, 132 (1649).—Кгрувть... 
до зажшаня ест поданий... и потомству єго 
пуки стане, домос.тва єго Арх. Люб. 229 (1658). 
Д0МСТИТИ, де. (що). Помстиття за ще 

на кому. 
XVII. Господь Ббгь... домстнть той упадбкь 

на того голові, хто тую поголоску межи ва- 
родь и межи вась унесль Звари. Источв 
І, 313 (1691). 
ДОМУВКА, рж. Див. II. Дшовна.) 
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XVII. Атамань... розїпаргіаль домувку того 
небожчика Прот. Полт. С. І, 41 (1688). 
ДОМУВЬ, присл. Див. Домовь. 
XVIII. Коли слонце заходить аби (кміть) 

з’ пансчини назадь Домрь ишовь Урб. 51. 
ДОМУЛЕВАТИ, де. Домалювати (?). Дому¬ 

рувати (?). 
а XVIII. Архимчндрить... того алтара не до- 
муле- аль Он. ст. Млр. 77 (1729). 
ДОМУРОВАТИ, де. Добудувати каменем, цег¬ 

лою, докінчити мурування, муруючи добуду¬ 
вати. 

XVI. Міс тоЬИ окоІпеЬо 2атки йоти- 
гоуай, коїогуі овіаіок опоко 2атки бегемот 
іеоі; аагоЬІепо Пам. КК. IV, II, 66 (1545).— 
Покорне прошу... абьі бьіль тот шпитал до- 
мурован АісЬ. 8ап§. 398 (1571).—Церковь 
докончшіь и домуровадь накладомь и кош- 

. томь своимь Гол. П. М: І, 154 (Л. См. 1598). 
ДОМУРОВАТИСЯ, де. Добудуватися (каменем, 

цеглою). 
XVII. Церковь мурованая домурувалася и 

дотинкбвалася Літ. Мг. м. 11 (1687). 
ДОМУЧИТИ,-СЯ, де. Вимучити, випитати 

що мукою, мордуванням. 
XV. А коли татя приведуть, а на кого сокь 

усотать, а домучятея татбн... и безь лица 
-збісити Ак. ЗР. І, 82 (1468). 

XVI. Стали єго прутьемь бити, новідаючи: 
•естли дей на немь чегО не домучимо, мьі дей 
то гораздь заплатимо Ак. Копи. С. 36 (1564).— 
Они дей его безвинней... прутьемь били, мор- 
довали, огнемь палили и тамь же єго на смерть 
замордовали, а ничего ся на немь не дому¬ 
чили іЬ. 37 (1564). 

XVII. И за здрайцу єго п'оличенО, и мучити 
давано, а ннчь не домучено Ак. ЗР. IV, 218 
(1600-1605). 
ДОМЬ, рм. і. Будинок на мешкання. 
XV. Глинарюмь што ліпили около дому 
ЮРГр. № 18 (1386—1418).—Єще єсмьі имь 
дали волю, штобьі собі держяли у Сочаві одинь 
домь, а у томь д'ому корчьму не держяти, ни 
пива варити ни меду, ни месніи клітш дер¬ 
жяти, ни хліба продавати: накь ли тоть, 
кто иметь жити у томь домі, бьі хотіль нішто 
оть тіхь держяти, тогдьі мусить сь містомь 
терпіти Ак. ЗР. І, 32 (1407). 

XVI. Храмина, домь,- домокь Зиз. Лекс. 
109.—Міщане доми и двбриша свои мають 
вь городі, або на місті, а сами живуть вь 
еедіхь Ак. ЗР. IV, 76 . (1510).—Дозводяємь 
корьчмьі вольньїе на томь передьместью вь 
домехь ихь мети Арх. ЮЗР. VIII, V, 215 
(1578).—Вь дому ихь братскОмь всякій гость 

господою стояти не маєть Ак. ЗР. IV. 24 
(1589). 

XVII. Жилшце: Мешкан'є, домь Бер. Лекс. 
44.—Кровь: Домь, стєла, пОкритє, драґарь, 
дах, намгет ІЬ. 68—Храмь: Домь іЬ. 187І— 
Домь —жилшце, храмь, кровь, домь Си- 
нон. сл.-р. 22.—ДалнсмО и на вічност пу¬ 
стили дбмь нашь, стоячий в місте Полтаві, 
на рогу, противь дому Попькбва, а бокомь 
одле дЬму Якова Звонника, с пляцем и будин¬ 
ком, яко се самь в собі маєт, менОвите Антону 
Кияннци Ак. Полт. Гор. Ур. II, 59 (1669).— 
А кгдьі юж близко приходив ку домові своєму 
ото зачувь игрн и пісні Єв. Реш. 9.—По домах 
щось писало и по дахахь падовало на землю 
Літ. Льв. 235. 

XVIII. Продажа дому зь будинками бити 
можєть Арх. Мот. 15 (1702).—Вітерь страш¬ 
ливій бувь, доми зривавь Оп. ст. кн. 6 (1736).— 
Там то доми з самих саль муровані Укр. 
Р.-Арх. IX, 69—На дЬмь єн разбойннческо 
вападши... скарбОвь схованних дОдитовалися 
Бел. Сказ. 8. 

2. Помткання, свій дім, господа. 
XIV. А нить могорнчь у бнбицкогО у дому 

за копу гроший ІОРГр. № 5 (1359). 
XV. Поєдь побудешь во своємь дЬму Ин. 

874 (1274).—Писань листь... у дому у Цйньдда 
во Лвьві ІОРГр. № 50 (1421).—Пошоль оп¬ 
равдань ис цркви в домь свои Чет. 1489 р., 
к. 16. 

XVI. Домбстроитедь, шафарь, справ’ца дому 
Зиз. Лекс. 98.—Всакоє црьство само в’ собі 
розділдючисА запоустієть и дОм на домь 
падет’СА Єв. Пер. 50. 

XVII. ПослРве... ідучи на сеймь, билину 
мене вь Дому и ознаймили мйі Ак. ЗР. IV, 
313 (1609).—Перехожих гостевь и бездомкОв 
в доми свои для имени Хва приймаймо Єв. 
Реш. 6-6,—Поєхалисмо1 ку домови... що нам 
бщо потреба у торгу зорудов’авшн Прот. 
Полт. С. І, 21-6. (1674)—Хто дозволить неприя- 
телеві вв'ойти до дому єсть в небезпеченстві 
Рук. № 0. 4°. 86 к. 65. 

XVIII. Брать... вигналь биль на время зь 
дому і осідлостн єго Хмелницкого До Запо¬ 
рожжя Бел. Сказ. 7,—Войска вь доми роспус- 
тили Літ. Бел. II, 466—Ненавист и вражда 
в’ дом той са вселяєть, зачим то віри в дому 
том добра небреть Кдим. Вірші, 84. 
Домь гостинний. Див. ГоетинйЦя. 
XVI. Дозволили єсМо тежь чотири доми 

го; ТИі ни збудовати, вь которихь жо дОміхь 
со всихь сторонь мають гости пріізжаючіи 
становитися, а окромі тьіхь додґовь, инді 
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ннгді не мають «тановнться Ак. ЗР. II, 77 
(1510).—Мусили то купити, что вь макелін 
продавано, по нашему вь гостинномь дому, 
вь господе Сп. прот. Лют. 166.—Имь в’ дому 
гостин’иОмь оупокою не бьіло бв. Пер. 28. 

XVII. Гостинница: Домь гостинний Бер. 
Лекс. ЗІ—(Самарянинь) припровадив єго в 
дЬмь гбстинньш бв. Реш. 137-6. 
Домь нерядньїй, нечистий, слросньїй, дім 

'розпусти, люпанар. 
XVI. Волели зь геретиками вь дому спрое- 

номь своє соборьпце проклятоє одьправовати 
Антир. 803. 

XVII. Могдесь тьш то сднхати альбо и ви¬ 
дати в доміх нечистнхь Лік. на осп. ум. 14. 
—Для роспусти тілесной а для скверного 
прибнтку, доми нерядніи костелньшь коштомь 
и накладбмь найдуются внставленн Копист. 
Пал. 879.—Списал собі всЬ невістн вше- 
течньш в нечистих домах зиайдуючися Жит. 
Св. 191-6. 
Домь шиншшньїй, шинковьій, шинок, кор¬ 

чма. 
XVI. Не вь госнодахь, не вь дому шьінько- 

вномь, або геретьїцствомь ломазаншь, але 
вь церкви або вь костеле соборомь местьца 
суть Берест, соб. 204. 

XVИ. Двор од шинкового дому моєго пе- 
регорожений Прот. Полт. С. II, 270-6 (1696). 

XVIII. Позволяєть де онь, полковник, ему 
Чугуєвцу... шинковой домь устроить Арх. 
Мот. 206 (1770). —Вистерігайтесм... ового 
шинковного дому, которьій до пднства, до 
звади и проклоновь приводить Науки парох. 43. 
Дому, додому, до себе. 
XVIII. Коли слонце изиходить, тогдм из 

дому, а коли заходить тогдн дому из шнсчи- 
нн кміть рушить сд Урб. 51. 
Вь дому, удома, у себе, до своєї домівки. 
XVII. Я зь школи занісь вь домь хоробу 

гарячку, и всі хоріли вь дому Літ. Льв. 
239—Зарізавши мою овечку, хлопятом не 
веділ повідати нікому, и, тую свіжину 
привезти, вдрму ззіли Ак. Полт. Гор. Ур. 
II, 108 (1671). 

XVIII. Господара теж... вдому ніть Кн. 
Нос. 71.—Вооду, мовишь, добре, но вь дому 
лз/чше Сімя Сл. Б. 15.—Сидячи в дому думаю, 
що приятеля не маю Пер. Укр. Лир. 28. 
До дому. Дме. Дому. 
XVII. Исавь бьшпш на лові, пришоль до 

дому Літ. Рук. 16. 
XVIII. Црь же Ахавь пошоль до дому и 

пришов’ши повідал’ тоє црци своєй Пам. укр. 
м. І, 300 (Рк. Тесл.). 

Зь дому, изь дому, з своеі господи, домівки, 
XVIII. Коли слонце изиходить тогдм из 

дому... кміть рушить СА Урб. 51—Кміть... 
мусить такь са готовите на шнсчину, абк' 
тогдм з дому ишовь коли зорд є ІЬ. 

3. Мешканці дому, домівники, родина. 
XV. (Жена добрая) вьстаєть из нощи а 

даєть брашно дому и діло рабннАМЬ Ин. 
68 (980). 

XVII. Цесар... окрєщенншй онл зо всім до¬ 
мом свош Жит. Св. 480-6.—Іаковь же собрав- 
ши весь домь свой рекль: откидайте чужіє 
боги Літ. Рук. 19. 

XVIII. Водошинова з д'омомь єя... припята 
бьіла в протекцію гетманскую Вас. 36. Мат. 
Лівоб. Укр. 121 (1751). 

4. Рід, плем’я, династія. 
XV. Намь справи и родь зацннй дому его 

вірний нашь князь Сендюшко оповідаль 
ЮРГр. № 76 (1438). 

XVI. Іосифь... бьіль з’дому н ПОКОДІНА, 
двндового бв. Пер. 28. 

XVII. Знаменитий домм в’ дом?/ Вашомь 
приАЗни шукали, и з’ домомь Ваішшь сд зпо- 
виноватили Гал. Кл. Раз. (пр.) 4.—Поляки 
породивьшися з дому 1а§едовь Анну за кро- 
левую прщяли Літ. ІІолск. 9-6- 

5. Церква. 
XV. (ІІоловци) вожгбша домь стия влчці 

Бці Ии. 223 (1096).—Бьіли єсмо вь дому 
прчстиА и поклонюш са єсми нртому образу 
єа ЮРГр. № 83 (1446).—Придали єсмо у дом 
Стьія троци к манастирю Сергиєву рі волоси 
наших іЬ. № 94 (1459). 

XVII. Человікь могль що колвекь... зро¬ 
зуміти... нєодходачм порожне од дому Бжоге- 
бв. Реш. 1-6. 
ДОМЬІСЛЬ, рм. Здогад, дорозумтня. 
XVI. Пане вряде кгродский! Ведле статуту 

розделу 4-го, не маєшь мя з голови а ни з домис¬ 
лу своєго судити, але з права Кн. Гродск. 
Луцк. 182-6 (1570). 

XVII. Умишлшє: Вмналізка, домьісль, до¬ 
водь, сталогш, смніпленіє, тоєж и емнель. 
Бер. Лекс. 180,—Богь церков свою над домнсль 
и вьмнель людский и самьіх снат ангелов 
понятя речи на том то квадратовомь камени 
дивне заложити рачил Арх. ЮЗР. І, XI, 326 
(1609).—Тоє такоє облуженє сталоєся бити 
признаваю зь своволного домислу особи той 
Гол. П. М. І, 309 (1628).—То злий домнсль,. 
же не в’ трг/бн войсковьіє, але в’ шклашіцн, 
в’ роструханн, в’ келишки (Иродь) трубити 
кажеть Рад. Ог. 384.—Золотомь називаю- 
святую віру, не зь моєго домислу але сь цер- 
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ковного концепту Дм. Рост. 29—Пнове До- 
зорцьі кром відомосте всеє Братіи ннчого 
чинити з своєго домислу не мают Стат. По- 
лоцк. Бр. 14. 
ДОМЬІШЛЕВАТНСЯ, де. Див. Домьішля- 

тися. 
XVII. Умншдаю, сьсловлаю: Рахр), ува¬ 

жаю, помгатую, в’мютую, в’стрюлюю, домьпп- 
леваюсд, домнед’, дохожіве або домніманье 
чиню Бер. Лекс. 218. 
ДОМЬІШЛЕНЬЕ,-Са, рн. Див. Домьішгь. 
XVII. Разсмотреніє: Розмншленє, домьіш- 

ленесд; розбачане Бер. Лекс. 136.—Домьпп- 
леніє—разсмотреніє, умншленіє, допущеніє, 
изволеніє Синон. сл.-р. 22. 
ДОМЬІШЛЯТИ, ДОМЬІСЛИТИ, де. Дога¬ 

дуватися, догадатися, додумуватися, додума¬ 
тися. 

XV. Разболіясд Володимири очима... и не 
домьішлашє что створити Ип. 96 (988). 

XVIII. (Сліпорождшій сд) каковь мець 
звіздьі слнце недомнелит Елим. Вірші, 155. 
ДОМЬІШЛЯТИСЯ, ДОМИСЛИТИСЯ, де. Див. 

Домьішляти. 
XV. Како са еси не домнелиль побідити 

ихь ийогда побіжая полки поганьїхь Ил. 
590 (1175).—И ти би и самь ся ивьімь річамь 
домншлядь и такь би єси тни паши діла 
справляли Ак. ЗР. І, 212 (1500). 

XVI. Не нашли телесе- га іса и немоглисд 
томоу домислити Єв. Пер. 76—Латве ся до¬ 
мислити, якая єсть певность того мниманого... 
нозволеня Хр. Фил. Аиокр. 1166—Треба 
аби се такь муровало яко се почело, не домиш- 
леючисе ничего иншего Гол. П. М. 1,155 (1598). 

XVII. Зри: Вижд, смотрм, позирай, дивиса, 

домьішлайса, догадуйс'А, глади, познаЕай 
Бер. Лекс. 52—Разсмощрдю: Усмотрдю, мя>ру 
ДО ЦЙЛИ, ҐОЖу, ЗМІрАЮ, рОЗМНШЛАЮ, домьлл- 
лаіоса, мніманьемь дохожу, розбачую ІЬ. 
136.—Домншдяюсь—раземотряю, раземотрі- 
ваю, разуміваю Синон. сл.-р.22.—Мислей бовім 
людских не может знати ніхто... хиба зт> едовь 
домншляєтса й догадуєтсА Єв. Реш. 20.— 
Обачилем—огон горит розними матеріями, и 
домислилемся, же то скарбь мієть бити Ак. 
їїолт. Гор. Ур. II, 91 (1671).—Домншляются 
причини, отколь Моисей зачали своє житіє 
Дя. Рост. 58 (1693).—Два брат’я... кости нашли, 
а вонност дивную учули и домислилися ш 
били кости стии Жит. Св. 516. 

XVIII. Тогда всякь домислидся, нжь Хмел- 
ницкий, оставивши вічне службу свою, уйшоль 
вовсе от гніва панскаго Бел. Сказ. 6. — Не 
відомо же за якую вину, лєчь домишлятися 

можно Літ. Бел. III, 59,—Не відаю и не до- 
МЬІШЛАЮ Сд й розумь мой короткий не ДОСАГ- 

неть и не дойдет Пам. укр. м. IV, 219 (Рк„ 
Дашовськ.). 
ДОМ'БН'БКАНИНЬ, рм. Див. Доминикань^ 
XVII. Мниси Дом'інікане мічь освящо- 

вали и около костела носили Літ. Льв. 246. 
ДОІУГБРИТИ, де. Додати до повної міри. 
XVII. (Хс) додожит и домірит своим без- 

численньш милосердием бозским Єв. Реш. 26. 
ДОМЬЩАТИ, -МІСТИТИ, де. Давати, 

дати місце де, улаштовувати, улаштувати де... 
робити, зробити учасником чого. 

XVII. (Радость) тамі. Аггли Пастнрумь звіс¬ 
тили, и ихь таковои радости домістили Бер. 
Вірші, 68.—(До вічного царства) рачь нас 
хс домістити Тнт. 50 (Саков. 1622).—Нес?/ 
Дарь, которнй Црства Нбснаго д'омістити 
можеть ІЬ. 75 (Копист. 1623).—А ми вірній, 
радости суть доміщенн Хр. Пасх. 177. 

XVIII. По емрти домістит нас црства нбеного 
до которого рач нас домістити вседержителю 
Вже Пам. укр. м. V, 288 (Рк. Вілявськ.).— 
Нехай вамь в замислах вашнхь допомагаєть,. 
до кролевства, где святии, нехай вась домі- 
щаеть Укр.-Р. Арх. IX, 59.—Моліте за 
мя грішнаго Творца неба моего, аби ми гріха 
отпустил, вічного царства домістиліЬ. X, 243. 
ДОМ’БЩАТИСЯ ,-СТИТИСЯ, де. Зшити собі 

місце, улаштуватися. ?. 
XVIII. А хочай домістился биль вь канце¬ 

лярію войсковую, то и тамь нецнотливе пос¬ 
тупивши окралесь товариство Літ. Бел. III., 
1І4. 
Д0НАЦІЯ, рж. (нол. йопаф з лат. Оопаііо).. 

Даротзна, дарчий зате. 
XVIII. Єжели би хто на добра... привилеи: 

албо донацію отрималь, то мієть бити унич- 
тожено Літ. Бел. II, 243. 
Д0НЕЛЕ-ЖЕ, Д0НЕЛБ, ДОНЕЛЬ ЖЕ зл„ 

(ц. сл.). Доки, поки. 
XV. И не сміяше Ярославь в Кнєвь ити 

донедеже смиристася Ип. 136 (1024).—Донелі- 
же оуладшшсА сь братьею, дотбліже не пу- 
щаи полковь моихь от себе ІЬ. 549 (1172). 

XVII. И мііі о нзабвенннє ваЦш стнє млтвьі 
донедеже в жизнн сей, а найпачіе по смерти 
прилйжно прошу Домецк. 6.|й 

XVIII. Правяше царств омь Російскимь чрезь 
шесть чили осмь літь, донелі возмужавь 
Цари Петрь Алексієвичь Літ. Бел. II, 503.— 
Все до крн смішавши треба палити д'отолі 
донелі погаснеть Укр. Госп. Пор. 78. 
ДОНЕСЕНЬЕ, рн. 1. Чинність егд «донести»,, 

оголошення, обвіщення. 
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XVII. Тихь зась всіхь, которнє передь дбне- 
сеньемь до вась сего нашого універсалу... 
до Ляхові побігли абьісте именнб перепи¬ 
сали Ак. ЗР. V, 167 (1682). 

2. Повідомлення. . 
XVIII. Теперьз’донесеняотца Гавріила уві- 

дадисмось, же тая сіножать не єсть пусіов- 
ская Мат. Ист. ЮР. 36 (1713).—Хмелницкий 
теди... з словесного посданцовь свонхь доне- 
сеня зрозумівши Калиновского наміреніє... 
радь тому бнль велце Бел. Сказ. 62. 
ДОНЕСЕНЬЕ,-СЯ, рн. Чинність від «донес¬ 

тисяі», одержання. 
XVII. Кождій таковій за донесенємся до 

нась скарги, сро§ому караню подлегати бу- 
деть Ак. Зем. 114 (1668). 

XVIII. По донесенюся Ясневелможному ві¬ 
дати, что... обнвателямь оть сотниковь ихь 
ночинени... обнди, видань вь полкь Пере- 

.ясловскій універсаль Жури. Дан. Апост. 26. 
ДОНОСИТИ, -НЕСТИ, де. 1. Приносити, 

-нести до певного місця або часу. 
XII. Донесьше тіло ієго, подожиша іє 

Жит. 08ОД. 13-6. 

XVII. Сафонь... взявши ворота обоє в бра¬ 
мах міских и замки, донесль их на раменах 
своих наверхь горн Літ. Рук. 53-6-54. 
ХУДІ. Мата діво цря на небеси молитви 

шпа до неба донеси 36. № 20, к. 4-6. 
2. Подавати,-дати. 
XVI. Доносили до нась прозбьі свои архіє- 

ігасконь... и тежь вси єпископи Ак. ЗР. IV, 
16 (1589). — Тую протестацию мою до книгь 
доношу, просечи, абн принята и записана бша 
Арх. ЮЗР. І, І, 399 (1594). 

XVII. Проз’бу доносимь лгакаремь й за діти 
млим’са Тр. пости. 40. 

3. Давати, дати знати, повідомляти, пові¬ 
домити. 

XVII. А если бн которьтй постерегль што 
бн на шкоду пошло, повинень донести до всей 
Братіи Стат. Полоцк. Бр. 14. —А зь Криму 

-ще на Черкесь немалая орда пошла, запевні, 
яко намь донесено відати Ак. ЗР. V, 219 
(1688). 

XVIII. Хочь бн що измьппленного міли, 
ІДО доносити, то можеть бн не бнло имь за 
сіє гріха, если бн и намь ознаймиди Вас. 
36. Мат. Лівоб. Укр. 93 (1714).—О Алексію 
ХелкидоцкОмь хоруючомь донесль Дн. Марк. 
І, 147,—Тилко жь доношу, же войско того 
учинку и отвіту вашого будеть малконтенто 
Вед. Сказ. 75.—Не доноси, щось чувь о комь 
мого, и не люби того, хто тебі доносить слово 
злоеШодіг.. 55, 

—до відомості!, подавати, подати до ві¬ 
дома. 

XVI. До ведомости доношу, ижь тое Хоробн 
пи оть куль инудь не маю, только ижь зь 
оного листу Арх. ЮЗР. 1, І, 481 (1596). 

XVII. Всімь вобець и кождому зособна... 
до ведомости доносимь Мат. н Зам. 144 (1648). 
—А особливе дозордамь млнновь... до відб- 
мости доносимь Мат. Ист. ЮР. 2 (1667). 
ДОНО'СИТИСЯ, ДОНЕСТИСЯ, де. Доходити, 

дійти, ставати, стати відомим. 
XVII. Що гдн ся донесло (до) Хмелиш’- 

кого, не схотіль покою и згоди жадной Літ. 
Льв. 265. 

XVIII. Комисар тежь ізвістиль тоє наскорі 
ПотоцКому, гетману великому коронному, а 
от гетмана донеслося самому королю Бел. Сказ. 
17.—И донесло са тоє до црА Фараона иж то 
са црь Іоснфь спознавь из братією своєю Пам. 
укр. м. І, 173 (Рк. Тесл.). 
Донеслося відати (кому), стало відоме 

кому, дійшло до кого. 
XVIII. За бьівшей Коллегіи Малороссійской 

(якь донеслось намь відати), на вакансовіе 
уряди кандидати вь полкахь малороссійских 
внбирани бнли по страстямь Вас. 36. Мат. 
Лівоб. Укр. 110 (1727).—Якь донеслося намь 
відати, знову Поляки,'около Висли зьбірають 
на нась великий свои войска Вел. Сказ. 43.— 
Донеслося намь відати, что... оніє жиди за 
границю не висланні Унів. Дан. 
Апост. 11. 
ДОНОСИТИСЯ, де. Бути доношеним до 

звичайного часу (про плід). 
XVII. Хс ся народивши, нше всіхь збавенье: 

Члкь власний, а не якоє іфивиденье. Якь ся 
Матки Панни, в’животі доносивши, и Члкомь 
ся доскональшь оуродивпш Бер. Вірші, 86. 
Д0Н0ШАТИ, де. Многоразова потать від 

«доно'ситт. 
XVIII. Жєб мні от дворскнх слуг скаргь 

недоношанно Клим. Вірші, 137. 
ДОНОШЕНЬЕ, рн. Повідомлення. 
XVIII. Причини зас тии.. сут твоєй вел- 

можности с первих моихь донейленій отчасти 
и відоми Вел. Сказ. 20.—0 поданю Годицину 
доношенія на Самойловича, о посланю того 
доношеня кь Москві Літ. Вел. III, 5.—Доно- 
шОніємь о вишеписанномь високоноважній- 
шую особу вашу утруждаю Вас. 36. Мат. 
Лівоб. Укр. 108 (1727).—Подано дояошеніе 
вь коллегію иностранную о паншорті служи¬ 
телю вь чужіє край, сь синомь отпускаючомуся 
Дн. Хан. 275. 
ДОНСКЬІЙ, прикм. Дансьтй. 
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XVII. Крол Донский частими наєздами до- 
жучал поляком Літ. Полск. 1. 
ДОНЬМАТИ, де. Див. Домнимати. 
XVIII. А діточки яко немовлдтка будучи 

того не знают, она донімают’, иж то з ними 
жарти мают’ Пам. укр. м. II, 144 (Рк. Тухл.). 
ДОНЯ, 2ж. Пестливе від «дочка». 
XVIII. Дерзай, донеї Віра твоя спасеть тя 

Пбуч. Няг. 155— Доню сердце, не журися 
назадь себі обірнися Пер. Мат. І, II, 174,— 
Матулейко голубойко еокідь прилітає, да¬ 
вай доню гіринадойку, нехай часто буває Рук. 
Е. У. № 21 к. 8. 
Д0ОЧНЕ, присл. У вічі, очевидно. 
XVIII. бгда би шляхтичь шляхтичу... при¬ 

мовку якую учинилТ) такь по шляхетству яко 
ко ин’чей речи дооч’неи заочне, тогда примовка 
без доводу ображенному не шкодить Стат. 
36. 
ДОПАЛЮВАТИ, -ПАЛИТИ, де. Кінчати, 

кінчити тліти, спалювати, спалити вкінець, 
до решти. 

XVIII. Того жь часу Москва Переяславль 
допалила и Ніжинь ввесь спалила Літ. Черн. 
85—Коммендировано 300 чдовікь, зь роз- 
ніаь комендь, Тарковь допалювать и разби- 
вать доми вь ономь містечку Дн. Марк. І, 
323. 
ДОПАСТИ,СЯ, де.—коня, скочити, спасти 

на коня. 
XVII. Козакь німаючи ні зброй, ні ши¬ 

шака стішить татарь: би могль допасти ло¬ 
шака Тит. 39 (Сакович, 1622).—Юж намтилко-б 
коней допастися, пойду к Диепру на той бокь 
Ак. Полт. Гор. Ур. 1,196 (1670).—Александрь, 
допавши коня, утікаль Рук. Хрон. 164. — 
Заледво Сомко видралея през наметь царскій 
я допаль коня Літ. Сам. 75. 

XVIII. Тилко одно вь мислі и вь ділі 
міди, чтобь допастися коня и куда очима 
.стоить бігти Літ. Вел. ІУ, 28 (Іїов. 1728). 
ДОПАХОВАТИ, де. (рос.). Доорювати. 
ХУДІ. Допахувади панщини лану футар- 

яого и обсівали житомь Дн. Марк. III, 393. 
ДО ПЕВНА, прися. Певно, напевно. 
XVI. Извюстьно, певне, допевьна Зиз. Лекс. 

100. 

XVII. Извгастно: запевне, достатечне, до- 
певна, и безпечно Бер. Лекс. 54. 
ДОПЕКЛЬІЙ, прикм. Випечений. 
XVII. Хлібь...' румдньш, адбо допекльш 

Тит. 348 (Тріодіон, 1648). 
, ДОПЕКТИ де. (кому). Дійняти, дошкулити. 

XVIII. Коли дОпечеть и самь утечеть Клим. 
Прип. 221.—бще вамь не допекли ихь збиточ¬ 

ній на консистенціяхь вашихь вимисли о корми 
и напитки Літ. Вел. IV, 140 (Остр.). 
ДОПЕРО, присл. Диві Допіро. 
XVII. Люде свои роздоживши доперо ТЬІХ 

што челяди и слугь поводовьіхь недрбитковь 
зоставало, секли, били, стреляли Мат. Вишн. 
158 (1641).—Донерожь спитавши єго впродь, 
єолибн ревоковадь словь своихь сторони унеи 
казали Тому гайдукови, аби вь лобь му стрі- 
лиль зь мушкета Діар. Фил. 152. 
ДОПИВАТИ, -ПИТИ, де. Пити, випити 

до кінця, повною мірою. 
XVII. Постила Пречстад Два и потшь того 

не доідала и не допивала Гал. Кл. Раз. 303.— 
Постшю з'доброи волі своєй... и не доклада¬ 
ючи потшь чогосмо не доюли и не допили ІЬ. 
ДО-ПИЗНА, присл. Див. Допозна. 
XVIII. Вшіроважалнсмо зь рорителкою з 

городь к тамь до пизна простояли Дн. Марк. 
І, 14. 
ДОПИЛНОВОВАТИ,-НОВАТИ, де. Додив¬ 

лятися, додивитися, постерігати, постерегти, 
достерігати, достерети. 

XVII. Чемг/сь новіреннхь себп речій не 
допилвоваль? Рад. Ог. 702—А будучи мні 
в дому донилновувалемь о тих своих нецрия- 
телех и мордерах Кн. Міск. Полт. 18 (1692). 

XVIII. Разомь готуючи много не м'ожешь 
всіхь дошшновати потравь Науки нарох. 241. 
ДОЛИНАТИ, ДОПЯТИ, де. Добиватися, 

добитися, досягати, досягти чого. 
XVI. Не гіризнаваю, аби коли того ведле 

воли своєй допяти били могли Хр. Фал. Ацокр. 
1546. 

XVII. От вязня РЬжковского отстрашити и 
отлудити хотел и моцно усиловаль; чого коли 
не допял... сестру в. м., виновал Арх. ЮЗР. 
VIII, III, 510 (1605).—Тьі... хотіль и допя- 
десь... Друкарню вскрєсити Плет. Віз. Цн. 63. 

XVIII. Могль допяти Ракоцій корони Літ. 
Гр. 64.—Душевредного наміренія своєго до¬ 
пивати восхощеть Літ. Вел. II, 395.—Лже- 
свидітели и клеветники... зхочуть теперь 
оноє своєй лжи допинати ІЬ. III, 123,—Жестокій 
учинилея забой около тоєи же греблі, которую 
одержати обидві сторони дошшали ІЬ. IV, 26 
(Пов. 1728). — Хмедницкій... о иншомь спо¬ 
собі, якь би могль своєго допяти, Мислити 
почадь ІЬ. 46. 
ДОПИРАТИСЯ, де. Домагатися. 
XVI Батегу паш іоі розМвіі зрізок опоЬо 

ріег^оЬо ’тегіаіі и паз піе йорігаїізіа Пам. КК. 
IV, II, 62 (1545).—Ленковая з снами своими 
предся допиралас скончання права о ди вси 
озера Арх, ЮЗР. І, VI, 42 (1545).—Князь Аньдє 

Історичний словник—II» 
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рей допирал ся в нее тестаменьту отца своего 
ІЬ. УІІІл IV, 312 (1571). 
ДОПНРО, присл. Див. Допіро 
XVII. Року допйро свижо прошьлого, ти- 

сеча шестсот чотнрьдесят осьмого Арх. ЮЗР. 
III, ІУ, 234 (1649). 
ДОПИТИ, де. Див. Допивати. 
ДОПИТИСЯ, де. Допити до чого, п’ючи до¬ 

сягти чого. , Д, Ь'О. 
XVII. Допившися дна, знайдет^оуже певне 

пяница на дні неправду оного напису Рад. 
Ог. 6. #р %} 
Д0ПИТОВАТИСЯ, ДОПИТАТИСЯ, де. Див. 

Допьітоватися. 
XVII. А болшь ничого не допитавшис, при¬ 

провадили єго в Шептаки Акт. Старод. кн. 29.— 
Ми.. допитувалися в Івана тих ґроший Прот. 
Подт. С. І, 201 (1098). , г 

XVIII. (Гултаи) скарбовь схованних допито- 
валися Домни мученіем и тиранствомь Бел. 
Сказ. 8.—О тоє Хрстось шино... донмтовалея 
Сімя Сл. Б. 87.— Хвалажь Бгу, що ми ся до 
вертепа допитали Інтерм. Р. Хр. 63. 
ДОПЛАТИТИ, де. Заплатити решту; до 

заплаченого додати. 
XVIII. Допдатилемь головую плату моло¬ 

дику Дн. Марк. III, 129.—Самт. будеть пови- 
нень жалобникові тое доплати что бьіль ви- 
нень С. і Iі. 44-6. 
ДОПЛАТНА, рж. Додаткова мата, прип¬ 

лата■: решта плати. 
XVIII. Вь доплатну зафутро 2 р. Дн. Хан. 

5.—По порахунку взяли) у нихт> доплатки... 
26 р. 72 к. ІЬ. 186. іл * і, г 
ДОПЛИВТИ,-ПЛИНУТИ, 5с. Припливти до 

чого, пливучи досягти чого. 
XVII. Того небеснаго порту доцлинуль 

Ліств. ЗО. •' ^ ь 
XVIII. Хощеть на всегда' уснути, недоп- 

лнвши брега Сковор. 270. 
доповнити, де. Поповнити, додати чого 

дракуе. 
XVII. Заразь ємоу на мисль пришло, штобьі 

мішок доповнити Пам. укр. м. II, 221 (6в. Уч.). 
ДОПОЗНА, присл. До пізньої години, до 

пізнього часу. 
XVII. Докосна: Допозна, до забави Бер. 

Лекс. 35,—Хс Гдь допозна бмль на молитві 
6в. Вил. II, 50. „і 

XVIII. До позна гуляли Дн. Хан. 129. 
ДОПОВНЯТИ, -НИТИ, де. 1. Додавати, 

додати до повности.Щ 
XVIII. Чого вь^Твардовскомь не ставало, 

тое зь Зорки и іншихь літописцовь и запис окь 
козацкихь доложилемь, -а чого ві, Зорки не 

обрілося, тоє зь Твардовского дополнилемь 
Вед. Сказ. 4. 

2. Виконувати, втопати. 
XVIII. Приказади піхоті своєй и арна- 

тамь аби дополняли того зь пилностю чого на 
всеконечное раздрушеніє лядейому обозові не 
доставало Бел. Сказ. 40,—Нехотячи дОпол- 
нати хрістіанскихь нашихь повшностей, за- 
слугрмь собі и зароблдємь^ на Е»Фну зп/бу 
Науки парох. 108. 

3. Виявляти, виявити. 
XVIII. Недіпиво непріятели бесурмане по- 

ганскои своєй завзятости хочуть доподнеш 
Літ. Бел. III, 241. 
ДОПОМАГАТИ, -ПОМОГТИ, де. Помагати 

помогти, до помочі приходити, прийти.і 
XVI. Ми обадва один другому в томь до- 

помогати... маємь Арх. ЮЗР. VIII, IV, 39 (1547).. 
—А мьівасьхощемо спомочи, коли намь милос¬ 
тивий Вогь допоможеть Ак. ЮЗР. І, 141 
(1558).—Вась самнхь и тнхь, которнє вамь. 
того д'окомогають, симь лист'омь нашимь не- 
благословеніємь Божіимь не благословляємо 
Ак. ЗР. IV, 33 (1590). 

XVII. Гди допоможи моєму недовірству 
@в. Реш. 99-6,—Я вамь не допомогу бо го¬ 
рілки не п’ю Кн. Міск. П'олт. З (1691).—- 
Самк бездушний речи здалися єй допомагати, 
фрасунку и плачу Жит. Св. 68-6. —Я пови¬ 
нен допомагати, в чом зайдет росказ Увів. 
Палія,158 (1700). _ ьі к, 

XVIII. Вь чомь имь Господи Боже не до¬ 
поможи Літ. Бел. III, 218.—Чого имь Боже 
не допоможи іЬ. 241,—А я вамь комьпании 
гараздь Допомогу Вірші різдв. 143—Буду 
и я Христа иоворожденнаго прохати, аби 
мні рачиль в науці допомагати Укр.-Р. Арх.. 
IX, 63.—Допомозіте ми отвернути сію злую 
тучу Заг. 201. 
ДОПОМИНАТИСЯ, де. Див. Домагатися. 
XVII. По смерти моєй нічогося недопоми- 

нати Кн. Міск. Полт. 35 (1693). 
XVIII. Тарась у самого Палія за камень 

спижи, талярей десять, претендуєть, а у Па- 
лінви копь десять допоминаєтея Літ. Бел. IV, 
125 (Реєстрь Пал. 1704).-Преречоніє жалоб- 
ливіе... семотисячной сумми доп'оминадгісь 
Мат. Ист. ЮР. 47 (1716).—Человікь певний 
мавь два емнн, з’которнхь молодшій о часть 
свою допоминавсь Науки парох. 136. _ 
ДОПОМОЖЕНЬЕ, рн. (под. йоротогеше). 

Допомога, поміч. 
XVII. Самь тмлко Курннейчик старушок 

зветшальїй, вь слабом допоможемо двигати 
бш трведнй 'Діад. Волк. 60. 
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ДОПОНЯТЬЕ, рн. Зрозуміння, остаточне 
засвоєння. 

XVII. Смьшшеніє: Срма, шнплйнье, допо- 
натьє чого розумонь, розмшпленье Бер. Леке. 

ДОПРАВКА,рж. -ПРАВЛЕНЬЕ, рн. Правіж, 
доправа, справляння. 

XVIII. Поміщики, пріискавшієся до біг- 
лнхь, брали бь онихь за рошисками... 
безь доправки пожилнхь денегь Діар. Хан. 
60. — Писалемь... о доправденню грошей по- 
куховнихь оть шафара Дн. Марк. І, 34,— 
Пиво то ему отдается з доправкою на немь 
всего кошту іЬ. VI, 319.—И втомраднвспокой 
ного вьішеиомянутих грунтові, держаня и до- 
иравки на отвітчику, сотнику Гулаку, приго- 
воренних денег... с полковой переясдовской 
канцелярій декрет видан Сб. Мат. Лівоб. 
Укр. 50 (1745).—Для доправки впредь на от- 
вітчику тихь денегь сей декрети жадобдивому 
дань С. і Р. 19-6. 
ДОПРАВЛЯТИ, -ПРАВИТИ,, де. 1. До¬ 

водити;, -вести, -проваджувати, -провадити. 
XV. Посла Глібь кнзь игумена... Поди- 

карпа и Семеона игумена... до Вншегорода 
велд има доправити Володимира до Києва 
Ип. 546 (1171). —Црь... преставд к немоу 
(Вододимеру) моужь свои и посла его Кази- 
мироу в Лдхи велд емоу доправити Галича 
ІЬ. 666 (1190).—Не могу от рати своєи їхати, 
се хожю в земли ратнои, а кто ми доправить 
рать мою домовь ІЬ. 874 (1274). 

2. Правити, виправити, справляти, спра¬ 
вити (довг). 

XVII. Остатьку своєго дОлгу пнь Стефан 
повинен будет догїравнти на самом Аньдрію 
Петличном Ак. ІІолт. Гор. Ур. III, 3 (1682). 

XVIII. За оний дворь, належачій милі, 
на владідцяхь доправити... рублей по шпеть 
Бнт. млр. обст. 339.—Старшина тамошняя 
для Козаковь... роздавали свои (гроши), 
для того, чтобь у ихь сь лихвою доправить 
Діар. Хан. 9,—Полковникь... приказаль зь 
ратуши Вороніжской доправити муки ржа- 
ной 214 четвериковь Жури. Дан. Алост. 
101. — Демянь... привезль доправленнихь 
денегь оть должниковь того полку 170 р. 
а єще не доправиль 120 р. Дн. Марк. 
III, 15 (1730).—Позичить веліли на 150 р., 
якихь доправить на должникахь нелзя за 
скудостію ихь іЬ. 42. — Корнію ведено 
доправлять побор по прошлогодному ІЬ. 
IV, 297. — Тогда уже все доправить суд на 
упрямомь з вавязкою, то єсть ниву и из 
ниви користь С. і Р. 36-б.| ^ 

3. Доводити, довести, доказувати, дока¬ 
зати. 

XVI. И на томь тая старица бралася кь 
присязі, хотячи того сумніньемь своимь до* 
правити, ижь такь много єй на томь теста 
менті било отпнеано Ак. ЗР. III, 49 (1553).’ 

4. Кінчити, скінчити, докінчити, доконати. 
XVII. Почали доправляти церкви во Ієру- 

салимі Рук. Хрон. 156. 
XVIII. Твоа то єс, цру, полата и тобі то 

мала бнти, которую то тобі твой меш’терь бома 
збудоваль за твои три тисачи. Але тн не годен 
єще такои світлости и препнш’нои подати: 
не щобне’ доправил, але то єще и єсь того 
своєго меш’тера изневажал Пам. укр. м. III, 
123 (Рк. Тем.). 
ДОПРАВЛЯТИСЯ, де. 1. Див. Доправляти 2. 
XVII. До мене пришла оного (золотого) 

доправлятися Кн. Міск. Полт. 88 (1693). 
XVIII. Своєго доправляйсА, роду не чу- 

жайед Клим. Прип. 267.—Бурмистрь... по¬ 
чали доправлятея лрогоннихь денег Кн. Нос. 7. 

2. Бути спраелюеаним, еипршюватм. 
XVIII. Кождая застава и долгь хочь и 

чрезь давность земскую доправлятися мієть 
на кредиторахь и потомках єго Стат. 55-6. 
Д0ПРАВ0ВАТИСЯ, де. Див. Домагатися. 
XVIII. Маршалокь... от всего жоінірста 

далекого, заедужоной плати себі доправо- 
вавшагося, умеддівший... радилея з своєго 
войска началниками Бел. Сказ. 243 —Войска 
коронніє и Литовскіє вь Украйну нігди не- 
повипни бьюати... и доправоватися хлібовь 
вь ловітахь Літ. Бел. II. 228. 
ДОПРОВАДИТИСЯ, де. Бути доставленим■„ 

довезентм. 
XVIII. Сими часи многоє воєннихь припа- 

совь и хлібнихь запасовь число на туюжь 
воєнную потребу, якь до Січи Запорожской, 
такь и до города Таванского маєть допрова¬ 
дитися Літ. Бел. III, 432 (1697). 
ДОПРОВАЖАТИ,-ВАДИТИ,, де. Доводити, 

-вести, пршодити,-вести, доставляти,-вити. 
XV. Да пройодимь ю (лодью) сквозі всако 

страшно місто... и допровадимь с куплею 
ихь по здорову Ип. 26 (912).—Ярослави... 
допровади ю (княгиню) до Гомья ко ИзАСдаву 
ІЬ. 502 (1159). 

XVI. Просили єсми ихь милости, абьі... 
тело моє до гробу, водле пристойносте, 
допровадити рачили Арх. ЮЗР. І, І, 24 
(1570). 

XVII. Допровадь ю щасливе до вічной от- 
чизнн Транкв. П. Ми. 47.—8го потаємне 
допровадили до замку Рук. Хрон. 366—Мене 
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гакже нехай той же Господь Богт. оть крвавои 
руки тихь здьіхь людей уховаеть, и здорово 
до Пана моєго допровадить Крон. Боб. (др.). 
230. 

XVIII. Допр'овад мя. до города Ад. Тиш. 
74,—Вдадітедь Водоскій зь ними вшравиль 
нрнказавш, аби, сюда ихь допровадивши, 
знову вскорі назадь возвращался Літ. Вел. 
III, 425.—Татаре... що напали брали... тилко 
ясиру набираючи, колко могли догірОважати 
оного ІЬ. IV, 11 (Пов. 1728). 
ДОПРОСЬ, грм. (рос.). Допит. 
XVIII. Шкоторьіє сотняне... вязення тер- 

ялт - за тоє, кт> доіїросамь вь Канцелярію 
водами Вас. 36. Мат. Лівоб. Ук.'р. 110 (1727).— 
Тіми дворомь, огородомь и гайкомь онь, 
Рустановичь, вдадідь, что показали допросОмь 
старожилів Стовпязкіє козаки Аох. Мот. 40 
(1739). 
ДОПРОШАТЖЯ, -Ш0ВАТИСЯ, -СИТИСЯ, 

де. сПросячи домагатися, випрохувати, ви- 
:проситщдоблагати, виблагати. 

XVII. Отець ректорь одьіймуеть оть вась 
кгрунти ваши старинньш... и вь томь нашої 
собі допрошуєтеся оборони Ак. ЗР. V, 
193 (1686).—Может чогос у єго додроситес 
Прот. Полт. С. II, 257-6 (1694). 

XVIII. Агришша... допрошувалася неотсту- 
пяе до суду Прот. Полт. С. ІІ, 318-6 (1704). — 
0 виправі повторной пословь до Короля, 
додрошаючися ісрайной резолюцій на свою 
ярошлорочную инструкцію Літ. Вел. II, 
236.—Видравшгь.... пословь ... приказавшп 
имь на прошло'рочную свою ннструкцію со- 
верщзяной у Короля и РІЧй посполитой до- 
просцтися резолюцій ІЬ. 239. 
ДОПРОШОВАТИ, де. ($ос). Допитувати. 
XVIII. Допрошувалемь его (канцеляристу) 

о гіодлиномь... указі Кн. Нос. 29-6. 
ДОПСОВАТИ, де. Зіпсувати вкрай. 
XVI. Кресть... антихристь допсуеть а, яко 

церемонію непотребную, до конца згладить 
Унія гр. 163. 

XVII. Чого мужики околичніє вь будинку 
не допустошили били и не допсовали Арх. 
Мот. 132 (1688).—Чого градь не допсоваль, 
то саранча докончила Літ. Рук. 32. 
ДОПТАНЬЕ, рн. Топтання. 
XVII. Кланяемь ся Ногамь, котрне ходили 

я землю донтаиьемь своимь посвятили Хр. 
Пасх. 172. 
ДОПТАТИ, де. 1. Топтати. 
XVII. Бідний позостальїе от серпа колоски 

ногами допчет Рад. Ог. 33.—Ми по землп 
допьчучн земля ся не дотикали Каз. № 32, 

к. 128-6.—Допчи жь, воєводо небесний, того 
аспида Дм. Роет. 104 (1697). 

2. Зневажати. 
XVIII. (Человікь) власне жарть чинать 

сь Бга милосердіє єго доячеть Науки парох. 9. 
ДОПУЛНЬІЙ, (Дупопньїй?) ,пржм.Дуплятй. 
XVIII. Пчоди у футорі Гамал. 146, вь томь 

числі старой 83, молод. 61, да у людей 2, 
вь томь же числі допуднихь старихь 20, 
а молод. 14 Дн. Марк. III, 312. 
ДОПУСКАТИ, ДОПУСТИТИ, де. 1. Дозволяти, 

дозволити, не противитися, допуст давати, 
дати. 

XIV. Відомо чинимь... аже єсмо допустили 
садити село Княжую Луку, на сьіромь ко¬ 
рени, у Подолской земли. Ак. ЗР. І, 22 
(1383). 

XV. Ачь бихмо н хотіли то вчинити для 
нашого брата, ино панове рада наша и вся 
земля никано не хотять того дозволити и до¬ 
пустити Ак. ЗР. І, 156 (1496). 

XVI. Ачь-колвекь не дозволено било Русн 
церквей будовати, але тьми рази король єго 
мялость то имь донустиль Ак. ЗР. І, 348 
(1503). * 

XVII. Мні ДО сего часу оулацнітися недо- 
пустили світскиє стараня 0 сл. Дав. ЗО.— 
Допустіте дітемь приходити ко мні Кн. 
о Вірі, 83.—Бгь злому дхови допустал’ тя¬ 
ло прздного Іова поразити Гал. Кд. Раз. 
490,—й инших незличоннх нлякгь своих 
бозьскихь допускавь гь бо и допускають на 
всіхь.збродлнвих мешканцов земних 8в. Реш. 
173.—Шіянь... ночадь бшь себі копати же- 
рело, але му чернці не допустили Ак. Мг. 
м. 321 (1671).—Печать недопускаєть изав- 
латя того, що в листі под нею ест написано 
Гад. Гр. Розм. 28-6.—И теперь єсте-смо 
слуги твоя, на томь—не допустити 1 броду 
пепріятеяеви до твоєи Земля Крон. Боб. (др.) 
285,—Прошу вас, гдинове мои, допустіте 
мні зновоу вернути са на оннй світь Пам. 
укр. м. ІЇІ, 115 (Перемиськ. ІІрол.).—Зігаіі 
и едьшн кождий за дда чого то Бгь доброт- 
ливий допустить антихристові! а* родитисд 
вь плоть члвскую Рук. № 202, к. 190. 

XVIII. Поляки... сватства зь господаремь 
волоскимь умислили не допустити и возбра- 
нити Вел. Сказ. 60,—Того сіна не допустили 
забрать н позвЬрочивали з возовь Сб. Мат. 
Лівоб. Укр. 90 (1752).—Не повшенесь до¬ 
пускати, аби мала передь тобою стояти з од¬ 
критою головою Політ. 51. — Допусти міі, 
нехай са потішу над нимь Пам. укр. м. 
І, 265 (Ріс. Тесд.). 
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2. Пускати, пустити, не забороняти при¬ 
ходити. 

XVI. До нась допустите люде вапго и дайте 
намь знати о діді вашомь Ак. ЮЗР. І, 141 
(1558).—Презвите'ровь а ни слуги ни одного 
ку єго мюгости отцу владьіце, также жадное 
ведомости, а ни хлеба и води вь дворь его не 
донустщь Арх. ЮЗР. І, VI, 85 (1591). 

XVII. Злни духове на повітрю дшу члчую 
задержуют, гамуют и не допускають до неба 
Єв. Реш. 436. 

XVIII. А ми сюди аггювь не допускаймо, 
потухи имь не даваймо Сл. о збур. п. 150. 

— місца, дати місце, поступитися 'місцем. 
XVII. До пекла ся спустиль п княжа тем- 

кости місца му допустиль Хр. Пасх. 167. 
ДОПУСКАТИСЯ, ДОПУСТИТИСЯ, де. Чи¬ 

нити, учинити, дозволяти, дозволити собі 
чого. 

XVII. Грйховь допускатися каюся Гал. Кл. 
Раз. І, 18,—Абисмо слуги твои, таковой зло¬ 
сти Допуститися міли Рук. Хрон. 29— Ори- 
ген... великих блудовь допустился Крон. Воб. 
258-6.—ІДтожь зь того, любь ся я днесь до- 
пушчу до злого? Суд Бож. ЗОЇ. 

XVIII. Дла йогожь МЬІ чаеомь гріхї/ до- 
пускйемсд? Сімя Сл. В. 10.—Якими смислами 
телесньши тих гріховь допускаємся?. Собр. 
Прип. 151. 
ДОПУСКЬ, рм. Допуст, допущення, пере¬ 

пустка. 
XVIII. Писано... доношеніє о д'опуску Го- 

ленковскаго... и Жиловича, жебн имь подо- 
рожніє и жалованья видано Діар. Хан. 26. 
ДОПУСТНОЕ, рн. Плата за допуск. 
XVI. Старості допустного онь, кто'рьі ку- 

пуєть, копу маєть дати Ак. ЗР. І, 223 
(1501). 
Д0ПУСТ01ШТИ, де. Спустошити вкінець, 

кінчити пустошити. 
XVII. Шпитал... по у ступеню козаковь, ко- 

■торого козаки не допустошнли, самь єго мил. 
остатька допустошил Арх. ЮЗР. III, IV, 
264 (1649).—Чого мужики околичніє вь бу¬ 
динку не допустошили били и не допсовали 
Арх. Мот. 132 (1688). 
ДОПУСГЬ, рм. Допущених, воля, вирок (бо¬ 

жий) в християнській релігії. 
XVII. Вшєлакий на вась бжій дшусть 

вдачнє пріймуймо Єв. Вил. 58. 
XVIII. Же оудастсд заздрости отати от 

нась, дшустомь Бжіимь землю, такь намь 
Нбо зостянєтса Сімя Сл. Б. 107—Зь поко¬ 
рою пріймайте все тоє, яко допусть Бжій на 
вась от Бга Науки парох. 135. 

XIX. Оукараю вась гододомь и страшною 
віною и розличними допустами Пам. укр. 
м. IV, 68 (Рк. Угнів.). , 
ДО ЛУЩАТИ, де. 1. Див. Допускати 1. 
XVI. Повмнность оная... отновідати за ко¬ 

го вьшшого, а шафовати чіимь рщедомь не 
допущала Отп. кл. Остр. И. П. 379. 

XVII. Гведтити жадень Ксіонже нехай не 
долущаєть Тит. 269 (П. Могила, 1632).—Бгь 
тшко ест «негатква еть перміссмва кавза» 
заборонАЮчад и допущаючад причина Гал. 
М. Пр. 204,—За гріхи гдь члкбви хоробу 
допущаєть 6в. Реш. 207.—Тамь позасідали, 
не донущаючн переходу табурові лядскому 
Літ. Сам. 10. 

XVIII. Гсди... допущай такоє ш тебе і не- 
зншощимь Клим. Вірші, 10. Ц§||> 

2. Див. Допускати 2. ^ (У - 
XVII. Посоль Турецкій скаржиль на него. 

що Татарувь биль, яль и до Полщи не допу- 
щаль Літ ’ Льв. 234. г,, (У '■"* 

XVIII. Орсацкимь правомь сд заказує, 
штобн лшшнь едень з дачммь сд гдедовь, 
а других допуечавь Урб. 64. &(,- 
Д0ЛУЩАТЙСЯ, де. Див. Допускатися. 1 
XVII. Правая покута єст... не допущатися 

того чого бисмо плакат міли Каз. № 32, 
к. 13.—З’ панства допущаютея гріховь смер- 
телнихь Рад. 0г. 6. 
ДОПУЩЕНЬЕ, рн. Дие. Допусть. 
XV. Пакь ли жь би то ся стало зь допу- 

щенья Божьего Ак. ЗР. І, 210 (1500). 
XVI. Мене на той дорезе, зь допущена 

Божого, чась сме'ртньїй поткати могь Арх. 
ЮЗР. ї, І, 32 (1571)—За грехь ев'ой, альбо 
зь Божого допущення... вь дорозе... жийоть 
свой сковчаль Кул. Мат. І, 76 (1600). 

XVII. Бьіль з допущена бжего попал в не¬ 
волю поганьскую Ак. Подт. Гор. Ур. І. 203 
(1670).—Іову Праведному за допущоГшь Бжі¬ 
имь діаволь великі?! злости чиншь Гад. Боги 
пог. і, —Хмелницкій... ОБОЄ войско розгро- 
мидь з допушенія Бозского Літ. Сам. 10. 

XVIII. Чародіє през Сатану старатися звик¬ 
ли. 1: О відомость річей потаємкнхь. 2: 
0 допущеніє на людей хороби, албо оуїрату 
Фортуни Собр. Прип. 105.—Маль терпіти 
напасти и кар’ности из допущенд бжого Пам. 
укр. м. І, 264 (Рк. Тесл.).—Зав’ше злий доб¬ 
рого ненавидит через допущенд діавод’скоє 
іЬ. 318. еу 
ДОПХАТИ, де. Пропхати, протиснути. ' 
XVII. Азади мене людство оноє межи со¬ 

бою допхают тамже в церковь Єв. Реш. 
306. 
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ДОПЬІТОВАТИСЯ, -ПИТАТИСЯ, де. Роз¬ 
питуватися. розпитатися, питаючи довіду¬ 
ватися, довідатися. 

XV. Одва са допитала в жидов Чет. 1489 р. 
к. 20-6. 

XVI. Стрий рожоннй мужа твоєго, певне 
ся того внведал п допьітадся Арх. ЮЗР. 
VIII, III, 369 (1583). 

XVII. Авраамь... допьітуєтся таємниць Ди. 
Рост. 16 (1693). 
ДОПЬРО, прш. (пол. (іоріего з іорегмго). 

Тепер тільки, іно що. 
XVI. Нуж коли єще на тое сухояденіе впреш¬ 

ся, твоєж допірож собі на пекло ервите 
заробиш Рук. Муз. № 513, к. 44. 

XVIII. Замкнудь д опір о и оніє жвавіє 
устні свои Літ. Вед. І, ІІрид. 43 (1622).—Ввів¬ 
шая прежде любовь твоя кь намь згаснула, 
взаємь докір о и наша кь тебі гаснеть ІЬ. II, 
344 (1673).—Допгарожь кари, же бьі имгаль 
кто себи, такь якь другамь желати, світь 
того не бачивь Сімя Сл. Б. 412.—Третого дня 
допйро розвяжм и тоєжь сам'оє прикладай и 
роби, що перше Укр. Госп. Пор. 69. 
допьти, де. Досягти співом. 
XVIII. Тамь вась отешаю, где чорний 

вюрь недорегочеть, где чорднй курь недо- 
поеть Угр. Заг. 58. 
Д0ПЮР0, присл. Див. Допіро. 
XVII. Для коюрьіхь погрозокь допюро мало 

што подданнхь вь вьішей меновеной маетности 
зостаєть Гол. П. М. І, 392 (Вш. Жит. 1630). 
ДО-ПЯНА, присл. До п'яного стану, до 

хмелю в голові. 
XVIII. Напившись допяна сель онь... га- 

лушокь вечератьі ІІрот. Полт. С. III, 21 
(1747). 
допяти, де. Див. Долинати. ! 
допятися, де. Досягти, добитися. і 
XVII. Ти зась яко мадостник Цркви збить 

ревнмвьій, хотіль и допалєсь то яко не лі¬ 
нивий Тит. 16 (Митура, 1618). 
ДОРА, рж. Див. Дара 1. 
XVIII. Попьі их (яблока) осватив’ши роз¬ 

дали вір’ним людемь вмісто дори Пам. укр. 
м. II. 69 (Рк. Тесд.). 
ДОРАДИТИСЯ, де. 1. Порадитися, засяти 

ради в кого. 
XV. Дорадивши са єсмь тих старцов и 

росправил єсмь ихь ЮРГр. № 49 (1419).— 
Мн дорадившисд с нашими кнзи... дали єсмо 
ему за єго вірную наліь службу село холопачь 
ІЬ. № 84 (1451). 

XVI. Дорадившися приятедей своихь... про- 
сил єсми Арх. ЮЗР. VIII III, 118 (1567). 

2. Учинити раду, урадити. 
XVIII. Дорадили ся май бульшіи попове, 

що би убили Лазаря Поуч. Няг. 41. 
ДОРАЗЛИВЕ, присл. (под. (Іогайіше). Об¬ 

разливо. 
.XVII. Дораздиве и ущипливе вь томь пи- 

саню мовить Ак. ЮЗР. II, 252 (И. Виш.). 
ДОРАЗНЬІЙ, пригм. (пол. Догаіпу). Об¬ 

разливий. 
XVI. Назбнть доразннхь едовь уживаеть 

Хр. Фил. Апокр. 1024. 
ДОРАЗУМЬВАТИСЯ, -РАЗУМВТИСЯ, де. 

Див. Дорозуміватися. 
XVIII. Чимь онь тажко будучи задтеровал- 

ній щоразуміватися могль, що обь немь и 
ишпіи мислять Літ. Вед. IV, 16 (Пов. 1728).— 
Тогда Фидшіь доразумілея и взяль у 
Алезандра кубокь Ал. Муз. № 488, к. 27-27-6. 
Д0РАХ0ВАТИСЯ, де. Долічитися, вираху¬ 

вати, дійти рахуби. 
XVII. Зь хронологія дораховатися можемь 

Арх. ЮЗР. І, VIII, 279 (Кн. о Вірі). 
ДОРВАТИСЯ, де. Дометися до чого, ухо¬ 

пити що. 
XVII. Дорвет’ся якого пяпицкого сосуда. 

такь пилно в’ немь шцет’ емрти Рад. Ог. 6. 
XVIII. Кто коня, кто шабли, кто узди, 

кто кульбаки, кто воза, кто хЬмута, а" кто 
и собаки или чего иного кто тильно дорвалея, 
якь найскорій за Вислу знову поспіїпался 
Др. Вогд. Хм. 152. 
ДОРЕГОТАТИ, де. Досягти чого реготом. 
XVIII. Тамь вась отендаю, где чорний 

вюрь недорегочеть, где чорний курь недо- 
поєть Угр. Заг. 58. 
ДОРЕКАНЬЕ, рн. Див. Доріканье. 
XVII. Дореканье Настюхи о гроши Ники- 

поровой Акт. Старод. кн. 96. 
ДОРЕКАТИ, де. Див. Дорікати. 
XVII. Твердечи и дорекаючи Никшоровой, 

жебьі отдала єй тадярий сто и копь шестде- 
сять Акт. Старод. кн. 96. 
ДО-РЕЧИ, присл. Див. Речь. 

| ДОРИСКАТИ, де. Доскакати, дебіти. 
XVI. Самь вь ночь вдькомь рнскаше; изь 

Києва дорискаше до курь Тмутороканя Сл. 
о п. Иг. 36. 
ДОРОБИЛО, рн. Гніздо, кубло для точки. 
XVIII. Надувся як доробило, що в нем 

сидят квочки Укр.-Р. Арх. IX, 55. 
ДОРОБЛЕНЬЕ, рн. Чинність від де. «доро¬ 

бити», докінчення роботи. 
XVIII. Дал я сюда прнєздившому зодотару 

Матяшу на доробленнє ронда штучки н пук- 
лйкїї Дн. Марк. IV, 155.^ 
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ДОРОБЛ ИВАТИ, ДОРОБИТИ, дсУДокінчу- 
тти, докінчити (роботу). 

XVI. До тнхь часові, поки али жь'они ро¬ 
бота замковое дЬ кбнца части своєє доробять 
Ак. ЮЗР. І, 116 (1542).—Туть вежа на утле 
оть паркану: поли шоста кгмаха єє уроблено, 
а полтретя єще кемаха с подсабитьемь дороб- 
дпвати Арх. ЮЗР. VII, І, 612 (1552).—Тоть 
члкь почаль боудовати, а не може доробити 
Яв. Пер. 58—Яки доробило лихо, прорі- 
жутся и зуби Ак. ЗР. III, 172 (1574).—Ворота 
добірне наредити и того всего, што не добу¬ 
довано, доробити и кгонтами побити Арх. 
ЮЗР. І, І, 93 (1579). 

XVII. Церков зо всім стала и дороблена 
,Жит. Св. 183-6. 

XVIII. Праказадь дворнику: сискать клун- 
яиковь чтобь клуні доробили Дн. Марк. 
ПІ, 305 (1733). . 

— ради, подати раду. 
XVI. 8му, яко своєму хутнійшому бого- 

модьцу, доробить милостивоі своєє ради и 
лособства дати рачить Ак. ЗР. IV, 83 (1595). 
ДОРОБЛЯТИСЯ, -РОБИТИСЯ, де. 1. Ро¬ 

ботою здобувати, здобути собі. 
XVIII. Зле єсть нічого своєго не имювши, 

служити другими, и доробллтисА к«са хлгаба 
Сімя Сд. Б. 383. 

2. Добиватися, добитися, досягати, досягти. 
XVIII. Можемь впмкже датво тоа доро- 

бмтисд шаслмвости Науки парох. 103. 
ДОРОБОКЬ, рм. Зароблене працею, набуток. 
XVIII. Не хотдть убогими зь доробку своєго 

я наимешпои уділити ялмршш Науки парох. 
34. 
ДОРОГА, рж. 1. Смуга землі або води, 

щоб відбувати нею подорожі, іилях. 
XIV. А по старьімь дорогами гостемь поити 

куда хочеть ЮРГр. № 7 (1366).—Придадь 
єсми святому Іоану на Соміници землю зь 
бортью, борть по великую дЬрогу Ак. ЗР. 
1, 27 (1399). .-■* 

XV. У круглих лозь кде переходит дорога 
от зудечова к додіні ЮРГр. № 52 (1421).— 
От броду дорогою што идеть от зудечева к 
дідошичемь ІЬ. № 64 (1430). 
ь* XVI. А половци неготовими дорогами по- 
бігоша кь Дону Великому Сл. о п. Иг. 9 — 
Там же в дуброві за дорогою великою, кото- 
рая идеть от Хрєнникь до Тестрова Кн. Гродск. 
Луцк. 74 (1564).—Справедливий Господь вь 
всіхь дорогахь своихь Отп. кл. Остр. И. П. 
382 

XVII. Путь: Дорога Бер. Лекс. 132.—До¬ 
рога—путь Сийон. сл.-р. 22—Идеть зь міста 

ку Демидову до дороги гостияца Вілогород- 
ского А,'і. ЮЗР. II, 18 (1605) —До дуба тов¬ 
стого дорогою на узлісє Прот. Полт. С. II 
260 (1694).—Заступили ему (Валааму) ангель 
з мечем на дорозі Крон. Боб. 58. 

XVIII. Округи сотничій футорь обєхавши 
знову кь оному приблудились, потОму что 
Дороги не було и серень великій ладь Дн. 
Марк. І, 177 (1724).—Саннад паніть дорога 
Ірм. 193-6.—Ступай коню дорогі® Рук. К. У. 
№ 21,к.8—ВжастоитькрайдброгиПер Укр. 
Лир. 7,—Ой біда, біда, мйі чайці небозі, 
що вивела діти при самбй дорозі ІЬ. 11. 

2. Подорож, -г - ■ — 
XVI. Пришоль до мене приятель мой з до¬ 

рога а не маю ш’то бнх положили "пред него 
Єв. Пер. 49. 

XVII. Ректор их Госцький, маючи перед 
с'обою дорогу на рочьки кгродскиє Луцкие 
апрадевьіє... єхадь Гол. II. М. II, 271 (П. 
Мог. 1643).—Встан а поживай... ижь бо да 
лекую дорогу маєш Жит. Св. 543-6.—Рурикь 
хотіли ити зимою, але Святослави дорожи- 
нею хліба отмовиль тую дорогу Крон. Соє. 
195.—Уже мні, вижу, стелется7дорога з сего 
земногЬ подолу дЬ Бога Др. Ол. Ч. В. 177 — 
Настюха... заносила до повороту з дороги 
мужа своєго оловеданє' на Овдотю Акт. Ста!род. 
кн. 8 (1693).— Я ж тобі буду товаришь в 
дорогу Интерм. 80. 

XVIII. І ліпшь бн никому доброму дороги не 
знат ’ да при безпечности в дому всегда пробуват ’ 
Клим. Вірші, 20.—Хмелницкий... чинили пил- 
ний поспіхи вь своєй дорозі, таки, ижь у Ка- 
зикеремені Дніпрь переправивши, пятого дня 
станули вь Січи Запорожской Бел. Сказ. 28.— 
Поклони отдаю в дорогу отижаю Рук. К. У. 
№ 21, к. 12.—(бпископн) берут за Матерню 
Мура Стаго, и на дорогу в’ пресланю єго, и 
тоє називають: Вийліа, то єсть: Подорожноє 
Собр. їїрип. 58—Архіша и другихь о ихь 
дорозі стали і допрашивать Дн. Марк. III, 
315.—Утрудив’ши сд из дороги сівь собі при 
єдной студни спочивати ";Пам. укр. м. І, 247 
(Рк. Тесл.).—бдучи в дорогу на поляхь ста- 
новилея и вь збожу шкоду учинили Стат. 38. 

3. Засіб осягти що, спосіб] дійти' куди. 
XVII. Влазнений: Оммлний, не безпечний, 

которьій з дороги з’водит’ Бер. Лекс. 7.— 
И многіи пойдут вслідь ихь нечистоти, презь 
которнхь дорога истивная блюзнитися будеть 
Колист. Пал. 315.—Мовил, же били на дорозі 
збавляїІА Гал. Гр. Розм. 27-6.—Сщеники... лю¬ 
дей научали дороги правдивои Крон. Боб. 
117-6. , 
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Вь дорозі, на дорозі, під час подорожі. 
XV. Кони мои не могоуть, аже ми боудеть 

ньші поїхати то толшсо міі боудеть на дорозі 
остати Ип. 640 (1185). 

XVI. Богь... смертедьиьмь мене, на той 
дорозе, наведити рачить Арх. ЮЗР. І, І, 
39 (1571). 

XVII. Ростиславь... пошоль к Новгороду'1 
и захоріль вь дорозі Крон. Соє. 155—Посла 
вь дорозі поймано, же не дошоль до Цесара 
Крон. Боб. (др.). 297. 

XVIII. Укриватися вь дорозі не било чимь 
Гр. Барск. IV, 34.—Коли бнл на дорозі, 
обрїкал Сд Єфтай нбсному Бгу тьши словьі 
Пам. укр. м. І, 336 (Рк. Тесд.) 
Не з дороги, не до речі, не пасує. 
XVII. Не з ’ дороги ту повісти о просфорі 

їїн. о Вірі, 266.—Не з'дороги учинити слово 
ОТПОВІДИ противно ОГН0ВИ чистителному 0 об і'. 
121. 
Братися на дороґу, збиратися їхати, лаш¬ 

туватися до подорожі. 
XVI. Беручися на тую дорогу, до госпо¬ 

даря короля єго милости, ку Варшаве Арх. 
ЮЗР. І, І, 31 (1571). 

Отправовати, чинити дорогу, ходити, іти. 
подорожувати. 

XV. Будет собі назад дорогу чинити до 
земди молдавскоєи ЮРГр. № 87 (1454). 

XVII. (Плетенецкій) много труднадхь небез¬ 
печних дорогь отправоваль Тит. 119 (Конист. 
1625).—До рознмхь... мїсть отправоваль Хс 
дорогу, научаючи людей віри Гал. Кл. Раз. 
43.—Жебн бременнад невїста поклони била, 
або дороги на мїстца стиє отправовала, не- 
размнслний судь Іерейскій Шумл. Зерц. 50. 
ДОРОГО, присл. У великій ціні. 
XVIII. Осмачка житного и пшеничного бо¬ 

рошна бша по осмь талярей и дорогшей Літ. 
Бел. III, 544. 
ДОРОГОЗБУДОВАНЬІЙ, прикм. За велику 

ціну збудований. 
XVII. Церковь бжая дорогозбудованад ста¬ 

нула Єв. Реш. 268-6. 
ДОРОГОСТЬ, рж. Ціна, вартість; велика 

ціна, дорожнеча. 
XVI. Войть зь бурмистри и радцами под- 

лугь дорогости мають и міру встановлювать 
Ак. ЗР. II, 91 (1511).—Покутними корчмами 
не одьно шкода его милости господару, але 
и речьніосьполитой дорогость в жьівности и 
зьнищенє убогихь людей Пам. КК. II, 545 
(1557). 

XVII. Крраець щирого золота, всі крі/ш’ці 
щ/дностю и дорогостю перевншаеть и пере- 

ходит’ Бер. Лекс. 52.—Многощьнность: Доро- 
гост’, коштовность ІЬ. 80.—Дорогость—мно- 
гоцїнность, честность Синон. сл.-р. 22,—Бра¬ 
тня тедн взираючи на дорогость каждой речи 
оть десятка золотнхь на рокь чиншу оному 
наняти не хотіли Арх. ЮЗР. І, XI, 127 
(1637.).—Хощете дорогость того Бжого кар-, 
бункула Андред стого познати Рад. 0г„ 
642.— Дорогости дши твоей... запоминаєшь 
Каз. № 32, к. 140. 
ДОРОГОЦ-БННЬІЙ, прикм. Дорогої, висо¬ 

кої ціни, коштовний. 
XVII. Олшокь дорогоцінний и Стнй хо~ 

рому приложити жадаеть Тит. 156 (Копист. 
1625)—Члкь... нїдкимись убюрами дорого¬ 
цінними и етичними приоздоблень бнваєт 
Тр. пости. 669.—Олга.... дала Стійшому Пат- 
риарсі много золота и каменей дорогоцінних 
Жит. Св. 520-6,—(Ієрусалимь) дорогоціпннм 
каменіем оздоблений, дивньши перлами оса- 
жоньгй 6в. Реш. 204-6. 

XVIII. Сосуди дорогоцінніе Пелгр. Ип, 
Виш. 46. 
ДОРОГЬІЙ, прикм. 1. Що має велику ціну, 

цінний, коштовний. 
XIV. Губка даль шюбу свою куничюю до- 

рогимь сукномь брунатьньшь пошита за 
5 гривень ЮРГр. № 13 (1378). 

XV. Москва тежь вся, которой бьіло тисячей 
дві, оть злота соболно вь дорогихь шатахь. 
убранн стояли нречь вь тилу Ак. ЮЗР. II, 
112 (1494). 

XVI. Медь прісний бьшаєть дорогь Ак. 
ЗР. II, 91 (1511). 

XVII. Жадного шацунку не можеть члкь 
учинити за дшу свою, которая ест дорожшая 
ніж увес світь з марностю своєю 8в. Реш. 
28-6.—Ямь уже взяла немало річий дорогихь 
которіє у мене били в схованю Рук. № 0. 4°. 
86, к. 55-6,—Не моглем’ ліпшого и дорогшого 
винайти волочебного яко кокошь Рад. 0г. 32 
Дорогий камень, дорогеє наменье, коштов¬ 

ний камінь, коштовне каміння. 
XV. Вьскова па ню (на икону) боле 30 

гривень золота проче серебра, проче камени 
дорогого и великого жемчюга Ип. 482 (1155). 

XVI. Топазия—дорогая камнее Лекс. 8. 
XVII. Кроль Порскій, учинил собі кбо 

містерноє, з’ здота и з’ дорогого камйяд Гад. 
Н. н. (пр.) Аг.—беть дорогимь каменемь Хс 
Гал. Кд. Раз. 395. 

XVIII. Перемінивь... камьічки в’ дорогоє 
камінд Пам. укр. м. III, 80 (Перем. Прол.) — 
Крест... з камевцами дорогими Діло о реш 
Ак, 14. " 'і " ~.. 
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Дорогий ронь, рік, коли велика дорожнеча. 
XVIII. Отцемь єго у Степаненковь еще до¬ 

рогого року купленноє невідать за що Дн. 
Марк. II, 38—Если... будеть дождь, позного 
и дорогого пршплого року сподівайся Пр. 
Госп. 9. 

2. Любий, милий. 
XVII. 0... моя найдорожшая дівица Рук. 

№0.4°, 86, к. 56.—(Законники) Бгу тьшь дорож- 
шими и мшгапши стаютсд дла любви бжой 
Домецк. 50. 
ДОРОДНЬІЙ, прикм. Гладкий, тілистий. 
XVIII. Обосладь его виномь, медомь и 

стома дородними яловицами Вел. Сказ. 82. 
ДОРОЖАТЬ, де. Давати ціну, вартість. 
XVII. Дгммтрій Коматен Вулкгарскій и 

Іоашгь Китрійскій Спспове, которни Латм- 
ник.ом в своих пмемах нгашто не дорожают Кн. 
о Вірі, 277. 
ДОРОЖЕЙКА, ДОРОЖЕНКА, рж. Здрібн. 

від «дорожка», доріженька. 
XVIII. Скажижь милі милейкая дорожейку 

на шлякь Рук. К. У. № 21, к. 9,—Якь прийду 
з дороженки, будешь мя витати іЬ. 
ДОРОЖЕТА, рж. Див. Дорожнета. 
XVII. ІІод час дорожети десят таляров 

Герасимови подано Прот. їїолт. С. II. 140(1686). 
ДОРОЖИНА, рж. Доріжка, дорога. 
XVII. Йдучи... дорожиною ажь до гребли 

и млива ставу названого Ступного Пам. КК. 
IV, І, 71.(1637). 
ДОРОЖШїЯ, рж. Див. Дорожнета. 
XVII. Внкупучи збожья гостей переіжд- 

чихь до дорожини, а тубьілцовь до голоду 
приводять Ак. ЮЗР. II, 13 (1601).—Рурикь 
хотіль ити зимою, але Святославі дорожи- 
нею хліба отмовиль тую дорогу Крон. Сов. 
195.—Вогачь... в дорожнійо гумна свои отво- 
рити готртсд 6в. Вил. II, 158. 
ДОРОЖИТИСЯ, де. Велику ціну правити. 
XVI. На потребу хотя найголовнійшую 

Речи Посполитой дорожитися звикли Хр. Фил. 
Апокр. 1718. 
ДОРОЖКА , рж. Здрібн. від «дорога», стежка. 
XVIII. Мои стежки—дорожки да позаро- 

с(та)ди Пер. Мат. І, II, 182.—Оніє (жилки) 
надримірь променей оть центра циркула про- 
исходящихь, толко та рознь, что трома раз- 
ними дорожками произведени Дн. Марк. II, 
254.—Чрезь оную в Козловь и Ледяки лежа¬ 
чую дорожку промежь поля Сб. Мат. Лівоб. 
Укр. 143 (1764). 
ДОРОЖНЕТА, ДОРОЖНОСТЬ, ДОРОЖНЯ, 

ДОРОЖТз, рж. Велиш ціна ш що; час коли 
все буває дороге. 

XVI. У збожью неурожаи, голодн великие 
дорожь сильная Кул. Мат. І, 55 (1588). 

XVII. Дорожня била: жито било по золо- 
тьіхь 9 колода Літ. Льв. 234,—Прошьлих. 
годовь подчась дорожнети допадем бидь у 
вину за проступьство моє Ак. Полт. Гор. 
Ур. І, 104 (1657).—Дорожнета великая била 
и на хлібь и на соль и на сіно Літ. Сам. 22.— 
Наступила дорожнета лихая року 1650 Літ. 
Хм. 81. 

XVIII. З долгого королевского мешканя 
зачиналася на кормь дорожнета и кгданча- 
памь прикрост Вел. Сказ. 149. — Наступила 
дорожнета хліба, а за нею почалея заразь 
и голодь Літ. Вел. III, 511.—Денегь... толко 
єсть третяя часть при мві; много стратилемь 
дорожнетою купуючи Арх. Сул. 48 (1726).— 
Саранча... все поила и оттого дорожнету учи¬ 
нила Сб. Літ. 35 (Кр. он. Мір.).—Міряли 
бь совістно такожь в шинкахь мірою урядо¬ 
вою по раземотренію дешевости любь дорож- 
ности учинеяною всякій напитокь установлен- 
ною з’ уряду ценою Стат. 37. 
ДОРОЗУМЬВАТИСЯ, -МАТИСЯ, де. Дога¬ 

дуватися, догадатися, міркувати, зміркувати, 
розумом доходити, дійти, домислятись, -ми- 
митись. 

XVI. Спадні того дорозумітися можеть,. 
якій єсть того скарбу великій недостатокь 
Ак. ЮЗР. II, 172 (1571). 

XVII. Чогомь се я дорозуміти не МОГЬ ШЇО 
би за причина хоженя єго вь домь мой Арх. 
ЮЗР. VIII, III, 524 (1607).—Дорозумів аємся 
причини, же живого єго еще загребли Діар. 
Фил. 154. — ДорозуміватисА можем, иж не; 
иншад, тшгко тад Рад. Ог. 377. 

XVIII. Пропаль Чигринь и остатокь того- 
бочной Украйни для неслушности и ковар- 
ства Ромодановского... яко зь гисторіи вишше 
описанной дорозуміватися мощно Літ. Вел. 
II, 466.-0 чомь хочай и они Ляхи такожь 
дорозумівалися, однакь... виправили до Хмел- 
ницкого знову Киселя іЬ. IV, 54 (Пов. 1728). 
Д0Р03УІУГБТИ, де. Довідатися, дізнатися.. 
XV. Ачь єстли дорозоуміємь какоє зло оть 

какихь ихь милости непрііателевь, ми имаємь 
имь дати знати Ул. Мат. 174 (1499). 
ДОРОСЛЬІЙ, прикм. Що доєяг повних літ, 

дійшлий. 
XVI. Помножене віри през слухане слова- 

Божего от Бога нам бьіваєт данно, то єст до¬ 
рослим Катех. 72. 

XVII. Апостолове безь личбн дороеднхь, 
літикрестили Арх. ЮЗР. І, VIII, 175 (0 обр.).— 
Хто з Жидов або з’ татарь и шшхь невярнихь. 
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дорослий літі хотіль крестмтися, первій би 
■єго втарм научили Кн. о Вірі, 85.—Дорослнє 
безь шлюбовь живуть Діар.-Фил. 89.—Госпо¬ 
дарі мтад’ цорку дорослую Гал. Н. н. 29.— 
(Іоань) будучи дорослим... понял собі жону 
€в. Реш. 222-6. 

XVIII. Прилучаетсд мною дорослих дівь 
видат’: и тих що уже нихто небереть огля- 
дат’ Клим. Вірші, 72.—Жень или дітей до- 
рослихь наказиванно безь милости Листи 
Конт. 26.—Материстое имініє себі незапи- 
санноє сину дорослому или дочері замужней 
не зачитуючи к своєму имієть отдати Стат. 
37-6. 
Доросльїе літа; дорослий вікь; повні літа. 
XVII. Не тшко в’ лтатехь дорослнхь, але 

и в’ лтатехь млднческих слротивлдль св. 
€ава тнмь дшевннм непрілтелемь Рад. Ог. 
695.—Не маючій діть доросдихь Рук. Хрон. 
308. 

XVIII. Крестид’ся... в’ дорвсломь отаку Собр. 
їїрип. 11. 
ДОРОСТАТИ, -РОСТИ, де. 1. Доходити, 

дійти дозрілого віку. 
XVII. До взросту дітей моихь, которнє 

кгдн доростуть, же би имь волно свою батков- 
іцину откупить, варую Акт. Старод. кн. 63. 

2. Доходити, дійти певного віку. 
XVII. Упросить блену, матку Лешкову, 

жебьі ему позволила кролевство' держати 
поки, доростет Лешко двадцяти літь Крон. 
Полск. 369.—Дария... праве уже доросла мужа 

.Жит. Св. 72-6. 
— літі, вь літехь; виростати, вирости, 

доходити, дійти повних літ. 
XIV. А коли доростуть (діти) літь, тогдн 

хотять личьбу йміть оть своєго опекальника 
всего своєго имінія Ак. ЗР. І, 17 (1347). 

XVI. Дівочька Настася літь доростаєт 
Арх. ЮЗР. VIII, III, 103 (1565).—Кіди дети 
пана Юхнови леть своихь доростуть... такь 
вси пенези, яко и листи єго, свещенникь Су- 
іходолский, вь целости, при людяхь добрнхь 
■отдати маєть ІЬ. І, І, 78 (1579). 

XVII. Скарби свота и захований маєтности 
тогдн сном своммь открнвають, гдн обачать, 
же доросли вь лтатехь и вметупковь дітан- 
нои росщ/стн позбшш Тит. 288 (П. Мог. 
1632).—Подкова, воєвода Волошскій, дороеши 
літь своихь... самь на воєводстві осіль Сб. 
літ. 76 (Кієв. Літ.).—Дороеши дитя літь, на 
пущи мішкаль Літ. Рук. 15.—Ґди доросль 
літ. родичи єго умислили женити Жит. Св. 
1678 р. к. 24-6. 
ДОРОСТЬ, рм.—леть; поті літа. 

ЖХУІІ. На дорость деть єго ламетаючи... 
все ему вдале доховавши, отдати Арх. ЮЗР. 
І. VI, 517 (1621). 
ДОРОЧНЕ, присл. (под. богосиїіе). Щороку 

щорічно. 
XVII. Певная немалая пенсня от нас до 

скарбу єго королевскои милости дорочне от- 
давана бнваєт Арх. ЮЗР. І, VI, 468 (1618).— 
Десятини дорочне давано левитом Кн. Рож. 60. 
ДОРОЧНЬІЙ, пртм. (лол. богосиїу)- Що¬ 

річний, що кожного року припадає, річний. 
XVII. Мають... подлугь постановленій, до- 

рочную отдавати належитость Сб. Мат. Отд. 
III, 148 (1620).—(Строители) мають ся пшіно 
етарати, аби завше дорочннє поставники били 
на світилникахь... На тіє поставники на воскь 
повинни вибирати вь пость великій доходь 
порочний, ставницу названную Гол. II. М. 
І, 242 (Уст. Вил. Бр. 1620).—По дорочномь 
вислуханю рахунковь сь приходовь и росхо- 
довь... изволися... чииь обираня... начати 
Арх. ЮЗР. І, XI, 87 (ІбЗЗ).-Жидове .:. мци 
евои дорочнни личити починали в осени Кн. 
Рож. 35.—Вшелякіє дорочние млтви и ламяти 
за змерлую Братію... обхоженнє бити мають 
Стат. ІІолоцк. Вр. 19. — Волівь ся зь ними 
цезарь згожати даючи имь дани дорочніи Рук. 
Хрон. 344. 

XVIII. Кожному дорочного жолду ПО 30- 

лотихь полтретяста Літ. Вел. IV, 283 (Діар. 
Ок.).—Пань обозний декляровавь всеконечне 
одьєхать в домь... для дорочной отправую- 
чойся в дому єго церемоній Арх. Сул. 60 
(1730).—Казаня на неделі Дорочніи РКПЛ. 
68. 

— агнець, дари, раз на рік *освячувані, 
в християнськім ритуалі. 

XVI. Вь дорочномь агньцу, которого по- 
светившн у великий четвертокь вь церкви 
Греческой звикли ховати—але тежь тамь вь 
томь сакраменте це целого Хрнста прнй- 
мують? Антир. 749. 

XVII. Аще же ещенникь зал оживши агнець 
доречний, не иміль би Лутургіи... ТдЖКО 
согріши Шумл. Зерц. 45. 

— пость, праздникь, свято, роковий піст, 
роте свято. 

XVII. Святнхь постовь дорочннхь не по- 
стятся Наука о прот. ун. 26.—Уставленнє 
суть от Цркве... чотири Пости дорочннє Тр. 
П. М. 259.— Три дорочнни празники або 
евдта обходили жмдове 6в. Вил. 122.—Соборь 
ангельскій вь дорочномь нннішнемь празд- 
нестві, соборь оісовскій—вь євангедьской 
исторіи Дм. Рост. 94 (1697) 
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XVIII. На свято дорочноє—св. великому¬ 
ченика Христова Георгія Арх. ЮЗР. І, X, 
:311 (1707). 
ДОРЬЗАТИ, де. Зарізати до кінця. 
XVII. (Гліба) посланники Святополковьі за¬ 

били, а его власний кухарь пана своего Гліба 
ножемь дорізадь Крон. Соє. 31. 
ДОРШАНЬЕ, рн. Докоряння, докір. 
XVII. Турбация стала за доріканя и одол- 

женя Прот. Полт. С. II, 279 (1697). 
ДОРЬКАТИ, де. Докоряти, закидати. 
XVII. Дорікали ему, яко християновь изи- 

мая отт> християнского панства вь работу 
невірншь отдати хочеть Літ. Сам. 236. 
ДОСАДА, рж. Кривда, прикрість, довада. 
XV. (Романі.) многия досади прия оті. Смо- 

■іпань йп. 617 (1180). 
XVII. Досада: Ініуріа Кр_мвда, неспра- 

ведливость. Досада: Ковтумеліа потвар, до- 
с«да ест’ кривда снотварн походдчад: многди 
значить досада, своа вола, росщ/ста, пьіха, 
буга Бер. Лекс. 36.—Ярополкь... не хотячи 
кровопролитія христіянского и суда Божого 
боячися, не внходиль противь ихь, але во- 
лідь на себі досаду понести Крон. Сов. 109,— 
Жсмотріль есмм памят также кривдь и досад 
Жіств. 22-6. 

XVIII. За учшенние досади возному з’ ли¬ 
стами пол года вязеняя терпіти Стат. 32.— 
Претерпівши несносніе досади оть дожча, 
бездорожя, темноти ночной... нрибшь на силу 
вь 12-мь часу Дн. Хан. 44.—Де били собори, 
патріярхове, а теперь стогнуть, возднхають 
хрестіане у всякуй неводи, и у досаді, и у роб- 
дюваню Поуч. Няг. 13. 
ДОСАДИТЕЛНО, прикм. Прикро, гостро. 
XVIII. Сірко, писаль до Гетмана Доро¬ 

шенка о томь случаи, хочай коротко, але 
велми прикро и досадително, приписуючи все 
тое діяніє его Дорошенковой злобі и ковар- 
ству Літ. Бел. її, 364. 
ДОСАДИТЕЛНЬІЙ, прикм. Прикрий. 
XVIII. Вимовки Татарскія досадитедння 

Россіяномь за подарунки Літ. Вед. і її, 6. 
ДОСАДИТЕЛСТВО, рн. Прикрість, кривда. 
XVIII. Воеводамь и ратнимь людямь бить 

не указаль, понеже оть нихь многія ссори 
і досадителства били Літ. Бел. II, 189. 
ДОСАДИТЕЛЬ, рм. (ц. сл.). Хто робить 

прикрості. 
XVII. Досадмтел: укормтел, зелжмвост ви- 

рлжаючій, або потварлмвнй, потварца, под¬ 
ітий кривди, албо которьій радь кривдит. 
незвичайний, пишний, надг/тнй, зневажмтель, 
морочачій Бер. Лекс. 36.—Ани досадотеле, 

тоесть злоречмвии, ани драліжници не одер¬ 
жать дідицетва Кролевства нбеного Гол. 
П. М. II, 468 (Кор. Н. 1645).—Прикро єсть 
житіє ваше пречетой Дві досадмтелі, па- 

ниді, драпіжники Гал. Кл. Раз. 266. 
XVIII. Отцу, мтре досадителіе, кумовь 

своих нечтителіе, купни злодіятеліе! лочто 
воздюбисте тму, а світь остависте? Пам. 
укр. м. IV, 62 (Рк. Ярем.-Відах.). 
" ДОСАДИТИ, де. Посадити додатково. 

XVIII. Забарі лриказовалемь досадить ви- 
сокой липини, а дробную повикопувать Дн. 
Марк. 1, 208. 
ДОСАЖАТИ, -САЖДАТИ, -САДИТИ, де. Чи¬ 

нити, учинити прикрість. 
XVI. Сия глаголяй, собі досаждаєшь Отп. 

И. П. кд. Остр. 1665. 
XVII. Досаждаю: зневажаю, Деспектр), 

зпотвардю, крмвжу, льжч, еромочу злоречу 
Бер. Лекс. 36.—ІІокиж вась буду терпіти, 
так’ досажаючих’ мні иневіруючих’? 6в. Калл. 
450,—Поймавш слугь его: досадили им 
и позабивали их 6в. Реш. 121-6.—Ущипли¬ 
вим важилася досадити словом без доводовь 
певних Акт. Старод.- кн. 18.—Абисмо... не- 
свармлисА и одинь другому не досажали 6в. 
Вил. 30-6. 

XVIII. бдно едпому вімь может досаждати: 
и вшелякую расиру о томь справовати Клим. 
Вірші, 84. 
ДОСАЖДЕНЬЕ, рн. Прикрість. 
XVII. Якую барзо великую терпливост и 

досажденіе, безчестіе... от зльїх людей от 
своего СОТВОренІА приняв хс 8в. Реш. 34. 

XVIII. Не моглемь безь жалю сердечного 
по сеє время зоставати, вичитавши листь 
вашь, вь прошлихь літехь, зь ведикимь уко- 
реніємь и досажденіємь ко мні писанній Літ. 
Бел. II, 295. 
ДОСВЕДЧОНЬІЙ, прикм. Див. Досвідче¬ 

ний 3. 
XVII. Которнй то я злочинця досведчо- 

ньш єсть, же бшь перед судом его млеть пана 
Тимоха, Алексієвича Тр. Черн. Арх. Ком. 
102 (1667). 
Д0СВЕТЧАТИ, де. (пол. (Іовшайсгаб). Див. 

До свідчити. 
XVI. Дьля розознанья подьданнхь войть 

маеть мети шнур, однакоє мери справеннй 
и досветчоннй, и часу мокьрого альбо сухого 
жавьжди его лихьтовати и досветьчати Пам. 
КК. II, 516 (1557).—Полно науки и доводовь 
светнхь отець, ясньїхь, поважннхь и досвет- 
чоннхь и ведце оздобною мовою украшенихь 
найдетея Отп. И. П. кл. Остр. 1113. 
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ДОСВИДЧИТИСЯ, де. Див. Досвідчатися 1. 
XVII. Егдн би... досвидчид би ся того 

дозорця наші., теди дозволяєш, ему той увесь 
товарь забірать Вас. 36. Мат. Лівоб. Укр. 
61 (1654). 
ДОСВИТЧЕНЬЕ, рн. Див. Досвідченье. 
XVIII. Неі, а га сгут у ргу сгут Зов- 
шісгеніа іусг Ііойпа шоіа тувіі пегіайпа 
Пер. Укр. Лир. 6и 
ДОСВЬД ЧАНЬІЙ, нрмм.Дмв. Досвідчений 1. 
XVIII. Секреть доевюдчаній, которого зац- 

иій обиватель єдмнь в Украйні дознаєть, бо 
хочай вь сусюдстві товарі, падаєть и єго 
селю часомь заразмтеч, а на єго оборі завше 
цюлій товарь Укр. Госп. Пор. 70,—Річь ал- 
бовюмь єсть доевюдчана, же небуває той день 
веселій, которнй немавь веселого поранку 
Науки парох. 249. 
ДОСВЬДЧАТИ, ДОСВ-БДЧИТИ, де. (пол. 

сіозтасісгас). 1. Потверджувати, потвердити 
доказами. 

XIV. бстли би жидь на имйніє, або на ли- 
стн пановь зпаменитькь піпязей би позьі- 
чиль, а того черезь свои листи, або печати 
досвідчшіь би. ми жидови... имініє застав- 
деноє назнаменуємо Ак. ЗР. І, 25 (1388). 

XVI. А которнй би міль обмовляти брат¬ 
ство и цехмистра, досвідчить на него в поли 
1, в місті 2,—на- томь вини церковнои фунть 
кадила без жадного отнусту Арх. ЮЗР. І, 
VI, 52 (1563). 

2. Піддавати, піддати пробі, випробовувати, 
випробувати. 

XVI. Искушаю, досвідчаю. пробую Зиз. 
Лекс. 100.—Бсего досвідчати. а толко то, 
што доброго держати Хр. Фил. Апокр. 1252. 

XVII. Искушаю: Досвідчаю, пробую, або 
кушу, покушаю Бер. Лекс. 59. — Искуси: 
Досвюдчи, спробі/й, дознай іЬ.—Досвідчати 
ихь буду, яко досвідчають золота Арх. 
ЮЗР. і, VIII, 324 (Кн. о Вірі). — Нехайже 
досвідчит самого себе члкь Гол. ГІ. М. II, 
415 (Еор. Н. 1645). — Навіжяєт’ нась Бгь 
утрапенєм, досвідчаєт статечносте нашеи Гал. 
Ел. Раз. І, 148,—Пшпут историкове о горю 
Олмм’, же так єст внеокад, иж’ ніколи на ню 
вютрьі не заходить. Пробоваио и доевюдчано 
того Рад. Ог. 728.—Рнцерь добрий досвідчивь 
її уже навьжь, якь поступовати вь воєнньїхь 
кромьіслахь Ак. ЗР. V, 236 (1690).—Бгь до- 
свідчаючи Авраама, казаль ему сна Ісаака... 
офіровати собі Ерон. Боб. 17-6. 

XVIII. Довсідьчи єго, Ги, прав’дьі, а а 
знаю, що та будет хулити (Іовь) ;Пам. укр. 
м. І, 265 (Рк. Тесл.). 

3. Дізнаватися, дізнатися. 
XVI. ІІеледаякую мудросте всі досвідчивпш 

єи зь розньїхь мірь, признавають Хр. Фил. 
Апокр. 1008. 

XVII. В’ рану ребрь єго рї/ку свою вло- 
жмль, и доевюдчидь правди 6в. Еалл. 218. 

XVIII. Досвідчаєть щастя, люб’ нещастА, 
з’ звірять Собр. Прш. 105.—Потомь хотіль 
досвідчіти св. патріарха Антіохійскій Пелгр. 
Ип. Виш. 62. 
ДОСВ'БДЧАТИСЯ, ДОСВІДЧИТИСЯ, де. 

I. Пересвідчуватися,--читися. 
XVI. Не такь ся заховаль, яко на брата 

старшого приналежало, кгдьі братя на него 
досвідчилися, до того ключі оть склепу цер¬ 
ковного маючи у себе, шодь до корчми пити 
Арх. ЮЗР. І, XI, 59 (1600). ;н 

2. Набувати, набути досвіду. 
XVII. Досвідчаюсь—навьщаю, навикаю Ск- 

ноп. сл.-р. 22. 
3. Піддаватися, піддатися пробі, випробо¬ 

вуватися, випробуватися. 
XVII. А то для того учинидь, аби само- 

властіє чсловіческбє вь томь искусі, борбі 
и пробі віка того настоящаго досвідчалося, 
очищало Арх. ЮЗР. І, VII, 20 (И. Віші.).-— 
(Грекове) досвідчаются и лолеруютея, якь 
золото во огни Копист. Пал. 877. ^-у. 

4. Див. Досвідчати 2. гг Д 
XVII. Абовім досвідчилесь нась Вже до- 

свідчалесь нась, яко досвідчают еребра 
О обр. 143. 
ДОСБЬДЧЕННО, присл. Певне, несумжно. 
XVIII. Досвідчєеео красніє літери ді¬ 

лять Рази. марц. 244. 
ДОС&-БДЧЕНЬ!Й, ДОСВЬДЧОНЬІЙ, прикм. 

(йол. (іозмгїайсгопу). 1. Випробувати, рев¬ 
ний. 

XVII. Моусей... Законь одержаль, и Иліа 
оиьій, н Данішгь, и але ихь било досвідчо- 
ньіхь передь Бмь и нохвадевнхь Тр. пости. 
150.—Обирано до него (трибуналу) людей з... 
досвідчоною цнотою Ерон. Боб. 196. 

XVIII. Єслл... будеть... погода, задосвідь- 
ченую річь мають вшоградаре, ижь на дру¬ 
гую осінь обфито зродятея вина Пр. Госн. 9.— 
Будешь вміть масть весма здраву и уже до¬ 
свідчену Млр. дом. ліч. 40. 

2. Що те досвід, умілість. 
XVI. За спробованьїми н досвідчоншш 

голками вслідь ходити не хотять Ак. ЮЗР. 
II, 236 (И. Виш.). 

XVII. Иш/сний: Ошсньїй, учений, се?ьдо- 

мий, досвідчений, зацннй, мудрий Бер. Лекс. 
59.—Досвідченннй—искусньїй Синон. сл.-р. 
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22.—Преложеннє... повиннії раднзасдгати от 
мудрнхь, досвідченнхь и стобливнх ЛЮДЙЙ 
Рад. Він. 1412.—Мієть Давидь мужевь моц- 
ннхь и досвідчонихь рьщеровь при себі Рук. 
Хрон. 103. 

XVIII. Товариши заслужоніи, и вь рицер- 
скихь справахь досвідченій кавалери Літ. 
Вел. II, 559.—Обралисмо... шляхту родови¬ 
тую, вь ділахь досвідченую рицарскихь ІЬ. 
IV, 282 (Діар. Ок.). 

3. Виявлений, викритий. 
XVII. Папежь бугеній Четвертий... бнль 

д єсть явній й досвідченій огурца Еопист. 
Пал. 941. — Тепер зась потрете помененньїй 
Собко досвідчоний суть в томьже богомерзком 
ділі Ріш. Полт. Полк, С. 62 (1683). 

ДОСВ-БДЧЕНЬЕ, рн. (пол. гїойшабсгепіе). 
1. Проба, випроба. 

XVI. Искугаеніє, досвідченье проба, по- 
га/са Зиз. Лекс. 100. 

XVII. Искушеніе: Досвідченье, локушенье, 
нога/са, проба Бер. Лекс. 59.—Досвідченіє— 
нскусь, искушаиіє, напасть, разумініє Синон. 
сд.-р. 22— Якож ми мизерннй члче, бшєла- 

КОГО ДОСВІДЧЄНА и навіженд ОТ ПреСВАТОЄ 
руки его вдачцє пріймовати не хочешь Карп. 
Каз. вг.—Допустили Господь Богь понижете 
Грековь на досвідчене ихь вь вірі Копист. 
Пал. 812.—Досвідченье вашои віри справуєт 
терпяивост 6в. Реш. 60. 

2. Досвід, обізнаність, обізнання. 
XVI. Приводять мя до того розуміння най- 

оолшей досвідченье, а досвідченье — и посто- 
ронное и домовоє Хр. Фил. Апокр. 1730. 

XVII. Искуство: Мррост, умиєтност, до¬ 
свідченье, свідомост Бер. Лекс. 59. —Хоче 
бити мудріишіи в молодих літех, ніж тни 
которни мают над ним доброе досвідченя Ал. 
Печ. 166—Не тмдко Пмсмо Стое, але и самоє 
досвідчен’е показуєть тое памь, же барзо датво 
в’ гріх’ в’пасти можемь Рад. Він. 1412. 

XVIII. Сь досвідчєна маємо, же скоряйте 
смерти, НЄЖЄДИ ЗДОРОВА и ЖИТІа СПОДІВаТИСА 
потреба Науки парох. 9. 

3. Довідування, розвідування. 
XVII. Межи пт/чньїмь фалшмвнхь розмоз 

ошуканємь, а щмрьшь от неправди правди 
розезнанємь, тад даеть Наука (Діалектіка) 
способі досвідчєньа Тит. 295 (Ео^. 1632).— 
Рачил вмсть писати к нам о досвідчене нецнот- 
ливнх поступков Тимошовьіх Ак. Полт. Гор. 
Ур. І, 205 (1670). 

XVIII. Досвідченіе непотребное бьіваєть... 
коли кто досвідчаеть щастя, люб’ нещастя, 
з’ звірять Собр. Прип. 105. 

ДОСВІоТКИ, р. мн. Збори сільської мо¬ 
лоді удосвіта, щоб разом працюючи бавити час. 

XVII. Однеє вдень міхь Коломийченкови 
Іванови на досвітки ходячи за горілку Кн 
Міск. Полт. 22 (1692). 

XVIII. Будучи мні на досвіткахь у Грицка... 
тудажь бувало приходит томашовского попа 
синь Зап. Черн. Губ. Ст. Ком. II, 250. 
Д0СВ-БТЧАТИ, Д0СВЇТЧИТИ, де. 1. Див. 

Досвідчати 1. 
XIV. Имієть добрими, почесними людми 

досвітчить, ижь правдиво тую речь ведеть 
Ак. ЗР. І, 7 (1347). 

XV. Имініа своя и отчинн, што имь данье, 
а любо дарованое... привидьями, достаточнимь 
світочьствомь, твердостію листовь возмогуть 
доевітчити Ак. ЗР. І, 75 (1457). 

2. Див. Досвідчати 2. 
XVI. Досвітчиль еси тнхь, которнє ся 

повидають бмти апостоли, и не єсть, и зна- 
шоль еси ихь кдамцами Отп. кл. Остр. И. П. 
421. 

XVII. (Бгь) досвітчал... Авраама роска- 
зуючи... сяа офіровати Кн. Рож. 18-6. 

3. Викривати, викрити, виявляти, виявити. 
XVI. Хотя би гді и вь иньшихь замкахь 

и містіхь нашихь таковьш люди звайдени 
и досвітченн били, аби ихь нихто не борониль 
и за ними пичимь не стояль Ак. ЗР. II, 351 
(1539). 
ДОСВ'БТЧЕНЬЕ, рн. Див. Досвідчєньа 2. 
XVI. Зь досвітченя відаючи Хр. Фил. 

Апокр. 1006. 
ДОСВЯДЧЕНЬЕ, рн. Див. Досвідченье 1. 
XVII. По долгод досвядченю нендзою и ве- 

зеяем Каз. № 32, к. 117-6. 
Д0СВЯДЧИТИ, де. Див. Досв-Ьдчати 1. 
XVI. И досвядчидихми тни устави земянь 

повіту Бзлского, жедаючи ліпшого, ажебьі 
тежь веселилися зь жедаючего права и они 
Ак. ЗР. І, 223 (1501). 
ДОСВЯТЧЕНЬЕ, рн Див. Досвідченье 2. 
XVII. То самоє досватчєнє показуєть Домецк. 

84. 
Д0СЕГАТИ, де. Див. Досягати. 
XVI. Вірою чогось досегати кажуть Арх. 

ЮЗР. І, VII, 260 (К. Р. н.) 
ДОСЕЛЬ, Д0СЕЛ-Б, Д0СЕЛЯ, присл. Досі 

до цієї пори. 
XV. Доселі єсмь не пиль, нині же ти ве¬ 

лить, пью Ип. 807 (1250). 
XVI. Одь всякихь поборовь зь особь своихь 

я одь обейстья церковьного, яко доселя на 
пихь неслушноє внгегано, вольни били Антир. 
683. 
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XVIII. Проходя літописная и гисторіческад 
іностранних народовь писанія и діянія, ви- 
діхн ви них обясненную и затмінію доселі 
непричастную их славу Вел. Сказ. 2.—Поля 
с правой сторони, владіемие досель ниніш- 
нимн обозними полковими переясловскимь 
Каневскимь Сб. мат. Лівоб. Укр. 143 (1764). 
ДОСИПА'ТИ,-СИПАТИ , де. Доливати, -лити. 
XVIII. Остается барили тути 5, водою не- 

розведенихн, а самою горілкою досапленихн 
Дн. Марк. І 287. 
ДОСИПКА, рж. 1. Додаток, тддаток. 
XVII. З’ досипкою в’дачности, що от кого 

взяли, отдавати Діад, о см. 264. 
2. Доливання. 
XVIII. Розійшлось на досипку водки відери 

19 и кварти 7 Дн. Марк. І, 287. 
ДОСИПЛЯТИ, де. Спати до кінця. 
XVIII. 0 всяких воєнних состочніях ви- 

бадиваючися, описовали оніє своими майстер- 
ствоми поетицкими, не рази часомн, яки и 
сами пишет, и ночей недосипляючи Вел. Сказ. 
252.—Чорненкиє мои очи, чом не спіте сами 
в ночи; яки ми маємо досипляти, тугу сердцу 
завдавати Пер. Мат. І, II, 166. 
досипь, рм. Досипання, 
—учинити, досипати. 
XVII. Суди... аби досипь тому учинили и 

ями овсомь понасипали, наказуєти Арх. Мот. 
134 (1688). 
ДОСИТЬ, ДОСИТЬ, приел. Див. Досьігь. 
XVIII. Под час жнивь вітру досит Пр. 

Госп. 16. 
ДОСКА, рж. Див. Дошиа. 
XV. Повергоша и евдзаша и и снемьше доску 

с печи и внзложиша на персии ему и сідоста 
обаполи Ип. 234 (1097). 

XVII. Доска златая—петаль злати Синон. 
сл.-р. 22. 
ДОСКОНАЛЕ, приел. (пол. сіоккотіе). Без 

вад, довершено; цілковито; докладно; чудово. 
XVI. О прохоженью Духа Светого «и оти 

Сина» досконалей веряти Антир. 763.—Юноша 
они довнималн, уже все добре сивершили, 
приступили ки Хрісту что бьі єще досконалей 
міли сотворити Сп. прот. Лют. 87. 

XVII. Всеснврншенні, всеконечні: ведко: 
достатечне: зуполне, цгсле, досконале Бер. 
Лекс. 23,—Досконале—всесовершенні, есєко- 

нечні, опасио, извістні, всяко, весма, вся- 
чески, всіцідо Синон. сл.-р. 22. —О той 
справі кто хочети досконале відати, нехи 
читаєтн вь терминару Арх. ЮЗР. І, XI, 111 
(1634).—О которнхь чудахь не часи доско¬ 
нале вьшисовати, толко вкоротці потреб- 

нійшіє... ознаймую Діар. Фил. 51.—Так до¬ 
сконале, яко досконале самь Бги себе вмянт, 
будут’ тедьі стнн Ба вмдіти Гал. Кл. Раз. І, 
139-^6.—Увесь Подоли наши досконале о тими 
свідомь Ак. Полт. С. 24 (К. С. БХХІІ) — 
Япро те, панове, досконале не видаю, чи єсть 
межи ньімьі який учинокь ЗЛИЙ, ЧИ НИТЬ ІЬ. 
(К. С. БХХІУ) 180.—(Володнмерн) досконале 
всю землю росскую окрестил Жит. Св. 526-6.— 
Увірили ему досконале Рук Хрон. 142.— 
Ти самь досконале Бозство своє знаєшь Транкв. 
П. Мн. 45. — Корабль бшь учинень доско¬ 
нале Літ. Рук. 7. 

XVIII. Будуть тьіє любовно жити доско¬ 
нале, и слави здои от людей не будуть міг 
цале Клим. Вірші, 82.—Зорка... о всіхь рі¬ 
чах и доведеніях совершенно відаль, а доско¬ 
нале и пространно в диариуші своєм оніє 
описали Вел. Сказ. 31.—Ваши-Мость тами 
на Запорожю не міли такожн о наміренію 
вражомь досконале певности Літ. Вел. II, 
491.—Теперь доскопале ваши нестатокь не 
знаю Пер. Укр. Лир. 15. 
ДОСКОНАЛОСТЬ, рж. (пол. Оозкопаїобб). 

Вільність від вад, довершеність. 
XVII. Снврншенство: Досконалост Бер. 

Лекс. 162.—Досконалость—совершенство, ис- 
полненіе, цілость Синон. сл.-р. 22.—Доско¬ 
налост цпоть потужною валкою бькаеть до* 
ступена Рук. № 0.4°. 86, к. 48-6.—Я тебе 
упремудрю, научю, наставлю, и вь доскона¬ 
лость твоєго прагненія мисль твою приведу 
Арх. ЮЗР. І, VII, 21 (И. Виш.).—Старожит- 
ннй канони апостолскій ви досконалости в 
порядку заховуючи Копист. Пал. 646.— 
Поручивши єй все ви доброй досконалости, 
духа Рду Богу отдаль Рук. Хрон. 315.—Пріиду 
до досконалости и' буду оти Бога подвншеннй 
Дм. Рост. 115 (1685). 
Д0СК0НАЛСТВ0, рн. (пол. бозкопаїзкто). 

Див. Досконалості. 
XVII. (Боги) узнчливнмея показали бити,, 

досконалства своєго створеню уділяючи Крон. 
Боб. 1—Духовннє бесіди святого отца на- 
шего Макарія пустелника егтпетского о до- 
сконалстве христіани православних Пер. иссл. 
и мат. 111. 
ДОСКОНАЛІЙ, прикм. (пол. йозконаїу). 1. 

Вільний від вад, довершений; повний, цілковитий. 
XVI. Всякій дари досконалий зи внеоко- 

сти єсть Ист. о разб. Флор. соб. 443.—Але 
хотя би добре досконалая певность того поз- 
воленя била,—тогдн што на томи? Хр. Фил. 
Апокр. 1166.—бели би били могли по собе- 
иньшь таки зуполную и досконалую вдасть 
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оставити, певне би бши ее зоставили Отп. 
И. П. кл. Остр. 1087.—Будте тогди ви доско¬ 
налими, яко Отець вашь, которий ест на не- 
бесехь єсть досконалий Катех. 13. 

XVII. Вьсесьврштннй: цілий, доскона¬ 
лий Бер. Лекс. 23.—Досконалий—опасннй, 
всесовершенннй, всецілнй, истшний, ціль, 
цілий Синон. сл.-р. 22,—Досконала* лю- 
бовь наступит, кгдьі и саше шє дітмннне и 
пелкгрьшскіе шати з’ себе зложим Карп. 
Каз. Б.—Снь Бжій слово Отчеє, будучи зу- 
пол’ньш и досконалим Бгомь стальс* доско¬ 
налим члком Транкв. Зерц. к. Гв.—Доскона¬ 
лою ненавистию возненавидим их Просв. 123.— 
бели хочешь бьгги досконалими, иди, продай 
маєтности твоі и роздай убогим’ 6в. Калл. 
478.—Повинень учинити сповідь доскона¬ 
лую, жебм жадного гріха не утамль пред 
сповідником Гал. Кл. Раз. І, 31.—Ми уряд... 
сию справу до далшого и досконалшого роз¬ 
судку велілисмо записать Кн. Міск. Полт. 
21 (1692).—Бь досконаломь розумі грішили 
Травкв. П. Мв. 198. 

XVIII. От діаріуша Самоила Зорки, секре- 
тара Хмелницкого... получилем досксналшсє 
о томь задустініи украинсксмь віденіе Бел. 
Сказ. 3. 

2. Правний, належний. І ’’ 
XVII. Якь справедливихь души доскона- 

лей заплати, ведлугь добрнхь учинковь своихь, 
такь грішній досконалого караня за злш 
свои учинки не отнесли Копист. ІІал. 784.— 
Повинень будеть квить досконалий предь 
урядомь которнмь колвекь зознати и учинити 
Арх. ЮЗР. І, XI, 136 (1641).—Для того 
сяя справа вечистая скасована и затерта, же 
не признана совершенно и не взяла доско¬ 
налого своєго скутку Акт. Старод. кн. 19. 

3. Добірний, чудовий. 
XVII. Овощь зь себе, дала' досконалий 

(земля) Рук. Хрон. 8. А і 
XVIII. ЇЇ хочаи лод чась голодний, а бшь 

обідь досконалий Пам. укр. м. І, 137 (Рк. 
Іспаськ.). 

— пий вікь; -пие літа, повні літа, до¬ 
рослий вік. 

XVII. (Муропомазаніе) откладаєть на бир- 
моваве до діть досконалнхь Льв. Пал. 24 — 
Обачила теди наймилшого Господа своєго в до- 
сконедомь віку яко ... млоденца вдвадцети 
и в чотирехь літєхь Лісів. 48.Ц ? . 
ДОСКОНАЛІ. присл. Див. Досконале. 
XVII. О всемь досконалі відаючи, з охоти 

и з доброй воли своєй... шя своє до реєстру 
нашего братерского вьнесеть Стат. Полоцк. 

Бр. Б-б.—Которий (лист)... докнигь містс-кихь. 
Майдебурскихь прішять и досконалі читаного 
записано Ак. ЗР. V, 120 (1669). 
ДОСКОНАНЬЕ, рн. (пол. йоакопапіе).- За¬ 

кінчення. 
XVI. И скоро дей било по досконаню хвали 

Божоє, пань Богуфаль до него... приступили 
Арх. ЮЗР. І, І, ІЗ (1565). 
ДОСКОНЧЕНЬЕ, рн. Смерть. 
XVII. По досконченю теди оннх стих че~ 

тиридесят и даох Мчниковь єще ніякого... 
християнина... било приведено Жит. Св. 26-6. 
ДОСЛАТИ, де. Див. Досипати. 
ДОСЛУГИВАТИ,-ЖИТИ, де. 1. Кінчати, 

кінчити відправу, доправляти, доправити: 
службу (церковну). 

XVII. Ажь єсте иншого вина вь другій 
келихь нальявши служби вашеє дослужили 
Ак. ЗР. IV, 224 (1600-1605). 

XVIII. Ієрей... без правила своєго исхо- 
дять от олтаря не дослуживши по истннні 
їїам. укр. м. IV, 13? (Ярем.-Біл.). 

2. Вислуокуват.щ вислужити, вибувати, ви¬ 
бути до кінця службу. 

XVIII. О отепляючих нашниковь пршде 
времени недослужившихь року Клим. Вірші, 
192.—Ви господарі челяд не отсьілайте: а ви 
теж наємники роков дослугивайте іЬ,—Слуга 
одмовіоннй, под гріхомь емртелвнм, повинень 
дослужити Року тему Панови, которому слу¬ 
жити подняв’ся Собр. Прш. 118. 
Д0СЛУГ0ВАТИ,-СЯ, де. Вислужити, за¬ 

служити. 
XVI. А то для того, ижьбьі... цвичилися 

рнцерскихь учинковь и тнмь ся ласки єго 
милости дослуговади Ак. ЗР. III, 6 (1547).—- 
И тамь, се Богу милостивому уставичне мо¬ 
лячи, ласки господаря, єго милости, служечи 
верне єго королевской милости и речи поспо¬ 
литої, дослуговати мають Арх. ЮЗР. І, І, 
75 (1579). 

Д0СМ0ТР0ВАТИ, -ТРЕТИ, -РИТИ, -Р-БТИ,, 
де. Доглядати, доглянути, пильнувати, до¬ 
пильнувати, добачати, -нити. 

XIV. А ми сь нашими панн, зь пашею ра¬ 
дою, маємь того досмотрети Ак. ЗР. І, З 
(1347). 

XV. А вонь не досмотривши моєі вірноА 
елужиби и веліль МА ішііть без моєі виш® 
ЮРГр. № 71 (1434).—А вонь не досмотрівшн 
моі вірьноі служби и веліль МА имити ж 
веліль бьіль мд горла моєго избавити ІЬ. 
№ 72 (1435).—Великому князю Казимиру того 
досмотріти и виправити Ак. ЗР. І, 56 (1442).— 
їїаномь воєводами нашимь по того послати. 



Досмотроватися 800 ДоСПІШНЬІЙ 

и веліти предь собою моцно поставити, а и 
досмотріти ІЬ. 82 (1468). ' 

XVI. И ш о томь досмотрівши и конець 
тому вчинили Ак. ЗР. І, 227 (1501).—А они 
тогдьі передь нами сь тьши судьями тами 
на тоть рокь вніхали, и о томь о всемь 
межа ними досмотріли и справедливость то¬ 
му на конець вчинили Ак. ІОЗР. І, 48 (1516). 

XVII. Таковнй тяжарь самь на себе наложи, 
абис кождсє справн самь досмотріли Тест. 
Вас. 39. 

XVIII. Для роблення смадщоги повинень 
бити смадьщожникь, якій смалцюгу вь бочки 
забаваєть и досмотруєть печи Вас. 36. Мат. 
Лівоб. Укр. 68 (1720).—Дворнику... зь же- 
ною, котора досмотруєть птиць, даєтся зь 

. дварца обоимь по кожуху вь годь Оп. им. 
Дан. Апост. 249 (1734). —бдмнь разь досмот- 
р?бнь бьшь крадяй снопи на поли Сіма Сл. 
Б. 344. 
ДОСМОТРОВАТИСЯ, де. Доглядати, пиль¬ 

нувати. 
XVIII. Я... килко кротне досмотровался в 

памят собі тое беручи Прот. Полт. С. І, 249-6. 
(1705).—Якь будете писать пакта, то изволте 
ваша гетманская мосць сами приліжно того 
досмотруватися, жеби не било в нихь чого 
лшнего и отчизні нашой шкодливого Вел. 
Сказ. 94. 
ДОСМОТРЬ, рм. Догляд, нагляд. 
XVIII. Нарекли... Гетманомь Петра До¬ 

рошенка, полковника тогда Черкаского, и 
вручили ему вь досмотрь, до далшого раземот- 
рінія, правленіе и всі Гетманскіп тогобочніи 
войсковіи и гражданскіи діла Літ. Вел. II, 
89.—(Городь) за распоряженємь и досмотремь 
Німчина инжепера, зь Москви на тое прислан- 
ного, самое войско козацкоє ділало ІЬ. III, 
61. 
ДОСГТБВАТИ* -СГГБТИ, -СПЕТИ, де. 1. 

Збиратися, зідратися, готуватися., приготу¬ 
ватися. 

XV. Йди, доспій же на путь Ип. 343 (1147).— 
Доспівайте оть мала и до велика, кто имієть 
конь кто ли не имієть коня а в лодьи ІЬ. 348 
(1147).—Почата бити вь бубни и вь труби 
трубити, полци же начаша доспівати ІЬ. 
436 (1151).—Вдчьславь же и Подолань на- 
часта доспівати на Гюргд к Переяславлю, 
а Ростислави поиде кь Смоленьску ІЬ. 441 
<1151). 

2. Поспішати, поспішити. 
XVI. Олговичи храбрни Князи доспіли на 

брань Сл. о п. Иг. 32. 
3. Будувати, збудувати. 

XV. Кндзь же Андрій бі городь Володн- 
мірь силну устрои.ль, к нему же ворота зла- 
тая доспі, а другая серебромь учини и доспі 
цркьь камену Ип. 582 (1175). 

4. Досягати, досягти. 
XVI. Того дару доспітися хвалили Ак. 

ЮЗР. II, 228 (И. Виш.). 
XVII. бдинь которнй ЦІЮТ МОГЬ ДОСПШИ, 

образом бжим, поставленим от него правдиве 
називатися годень Тест. Вас. 36—Потомокь 
мой... не доспевши взросту леть, умрети мели 
в малих детех Арх. ЮЗР. І, VI, 517 (1621). 

XVIII. Наміренного доспівши міста, на¬ 
паде нечаянно на Россіянь Літ. Гр. 173. 

5. Достигати, достигти, дозрівати, дозріти. 
XVII. Другіе (овощи) зріють и доспівають 

Рук. Хрон. 3. 
6. Бути готовим (про тісто). 
XVIII. (Тісто) когда доспйєть, винять Рази, 

марц. 243. 
ДОСПЬЛЬІЙ, прикм. 1. Достиглий, дозрі¬ 

лий. 
XVIII. На дворскіє также поля гной ку¬ 
тий на рйзнихь місцяхь зложити ІІОВИННИ, 

хочби межи стоячими уже доепюлимь збо- 
жемь Укр. Госп. Пор. 73—Возми оріховь 
волоскихь не доспілихь Рази. марц. 645. 

2. Дорослий, дгйшлий (вік). 
XVII. В дитинномь возрасті недоотеломь 

Тр. П. М. 194. 
ДОСГГБТИСЯ, де. Статися, трапитися. 
XVI. А доспієть ся вь которого Полоча- 

пина татьба, а дРищуть ли ся татьбн, ино госпо- 
дару отдати Ак. ЗР. II, 88 (1511). 
доспьхь, рм. (ц. сл.). Зброя військової 

людини. 
ХУ. Ратници ваши соз доспйхомь ізддть 

Ип. 638 (1185).—Они же воєвавше тамо и ле- 
гоша на ночь... и доспіхн своі соимавше ІЬ. 
878 (1577).—Служити имь великому князю 
доспіхомь, конемь, какь же то добриє слуги 
Ак. ЮЗР. І, 15 (1444).—Он стоит в доспісе 
Чет. 1489 р. к. 44-6. 
ДОСГГБШНЬІЙ, прикм. Готовий, готовий 

до війни, до бою. 
XIV. Се ли будеть не доспішень, кндзю 

Дмитрию люди своі послати ЮРГр. № 7 
(1366). 

XV. Се брате мира єси не улюбили и нами 
уже нелзі не дослішньшь бити ... я повелю 
дружині своєи дослішннм бити Ип. 676 
(1193). 

XVII. Ти на онь часи не будучи доспішень, 
посилали єси... подстьросту своєго Ак. ЗР. 
V, 17 (1633). 
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ДОСТА, присл. Досить, доволі, подостатком. 
XVIII. Вина, овоцов и зерна доста бвдо 

Літ. Гукл. 76. 
ДОСТАВАНЬЕ, рн. Намагання взяти, здо¬ 

бування. 
XVII. Доставання города пойшло у про¬ 

волоку Літ. Сам. 200. 
ДОСТАВАТИ, ДОСТАТИ, де. 1. Дотика¬ 

тися., діткнутися до чого. 
XV. Всеволоді, же толма бившесд яко и 

оружья в руку его не доста Ип. 642 (1185). 
2. Отримувати, отримати, діставати, ді- 

отати. 
XV. Отець твой... столца царского досталь 

Ак. ЗР. І, 119 (1492). 
XVI. Стджаю, набиваю, достаю Зиз. Лекс. 

107. 
XVII. Стджаю, шш стджаваю, набиваю, 

оедгаю, достаю, албо посідаю, держг/ Бер. 
-Лекс. 159.—Достаю—стяжаваю, стяжаю, дер¬ 
жу Синон. сл.-р. 22.—Ми додльш чловеци 
тепересмо понести великои... достали 6в. Реш. 
268-6.—РІа ртку убогій члвікь если чого не 
випросить, без’ гроша нічого не достанет’ Рад. 
Ог. 923.—Сим Сні. Ноєвь старший досталь 
краинн на всход слнца Крон. Боб. 9-6.—Ко- 
торіє мене не виділи увірать і живота доста - 
нут Жит. Св. 609.—Постараймо сд... щоби 
есмо той же ласки достали у его стои млети 
Пам. укр. м. II, 100 (Угр. Св. Уч.). 

XVIII. Але потреба би его полатати, коли 
би тилко єдвабу достати Укр.-Р. Арх. IX, 
55.—Гисториковь нетилко витлумачити, и на 
козацкий язик перевести трудно, але і достати 
в Малой Россш невозможно Бел. Сказ. 2 — 
Скончавшейсд же жмзни достати ни за якій 
гроши уже... не возможно Сімя Сл. Б. 532.— 
Діточки цретва нбеного собі достали Пам. 
укр. м. II, 146 (Рк. Тухл.). 

3. Брати, взяти, здобувати, здобути, роз¬ 
добувати, роздобути. 

XVI. Подь замкомь Смоленскимь моцпо и 
охотне штурмь мели, только не даль имь 
Господь Борь его достати, альбо вьшяти Кул. 
Мат. І, 51 (1580). 

XVII. Доставши ключовь, спящимь - всію, 
досталь шкатульї его и листовь Ак. ЗР. IV, 
208 (1600—1605).—Козаки стали и оточилися 
такь потужне, хотяй би килька літь ихь до¬ 
ставали, тобн ихь недошли Літ. Льв. 258.— 
Вь року 1664 король нолекій Казімірь зь 
войскомь полекимь и чужоземними силами 
Глухова города доставали полтори неделі и 
не достали Зап. Мовч. 72.—Ігорь... хотіль 
такьже, якь и Святославь, достати слави и 

ношоль на Половцн Крон. Ссе. 187.—Язонь... 
умислили.. достати того золотого руна Крон. 
Боб. 72-6.—Любо якій козакь достане у та- 
тарь коня доброго, того отоймуть Літ. Сам: 4,— 
По городахь по замкахь шляхту доставано, 
где колвекь позачинялися били іЬ. 13. 

XVIII.' Прмповіст же в шкодяров: «не вкравь 
але достовь» Клим. Вірші, 158— Дітки... 
достават’ або теж красти сд невчіте іЬ. 201 — 
Тджко било кому того огид достати, бо 
его зав’ше стерегли ввірдта лютий Пам. 
укр. м. І, 333 (Рк. Тесл.).—Уже бачу Ляховь 
не будемь доставати Літ. Гр. 71—(Король 
Шведский) рушиль зо всімь войскомь до 
Копенгагу столици дунской. хотячи вь немь 
доставати короля дунсксго Вед. Сказ. 190.— 
Когда невірній доставали Ієрусаліма, тогда 
оной звонніці верхь избнто ІІедгр. Ип. Виш. 
73.—От начала всіхь вещей добра били всімь 
дюдямь сполніє... А кто чего первіє досталь 
тоє его бщо С. і. Р. З—Когда кто можеть 
нехай достане ноготь от звіра званого рися 
Укр. Гоел. Пор. 62. 

4. Виймати, витяти з піхов зброю. 
XVI. Мя окрутне збиль, и доставши шабли. 

хотели мя до смерти забити Арх. ІОЗР. І, 
VI, 55 (1566). 
Не доставати, не достати, а). Не стати, 

подітися. 
XV. Како не достанеть стрия твоего, тю 

ми твои и городь твой, а ти нашь кндзь Ип. 
928 (1289). 

б). Не вистачати, не вистачити, ж вистава- 
ти, не витати, забракувати, забракнути. 

XVI. Ту кроваваго вина недоста; ту пирь 
докончаша храбріи Русичи Сл. о и. Иг. 18.— 
Послали до вась... сто золотьіхь... и естди би 
вамь не достало, тогдн еще до нась пришите 
Ак. ІОЗР. 1,142 (1558).—Вь той же коморе руч- 
ниць немало виделомь, межи которнми пове- 
дили трохь не доставаеть Арх. ЮЗР І, І, 
318 (1591).—Позичаючи у людей, чого во лбе 
не доставало Отп. И. П. кл. Остр. 1053.—Только 
еще не доставаеть, жебнсь по десператску на 
небо и на землю не нарекаль іі). 1059. 

XVIII. бще не достало піндзей на покритіє 
єи (подати) вер’хомь Пам. укр. м. III, 122 
(Рк. Тесл.). 
ДОСТАВАТИСЯ,-СТАТИСЯ, де. 1. Припа¬ 

дати, припасти, приводитися, приймися. 
XV. Вірннмь члвкомь комуждо достасд 

авгль Ия. 270 (1111). 
XVI. Замокь Красиловь ей и дочері еє 

на ділу ся досталь Ак. ЮЗР. І, 121 
(1546). , * 
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XVII. Гаврилові плахта... досталася Прот. 
Полт. С. І, 124 (1691).—Княгиня Четвертен- 
ская Остапу досталась Літ. Сам. 222.—Ни- 
чого ся з неи .(офіри) кадланом не доста¬ 
вало Кн. Рож. 48.—Прнчащаючнсд кровью 
хвою уси собі так помочают, иж сд и бороді 
достанет Науки Ієр. 5. 

XVIII. Досталося намь, шести человіка, 
онихь денегь по сто и по девятьнадцать зо- 
лотихь Вас. 36. Мат: Лівоб. Укр.71 (1728). 

2. Попадати, попасти кому, куди. 
XVI. Пил ну й себе: жебнсь и зь Лазаромь 

своимь... не досталесься на богачово местце 
Отн. И. П. кл. Остр. 1047.—Отож досталисе 
тому спросному тираньнови вь опановане ІЬ. 
1077. 

XVII. И тое в руки коззкомь и татаромь 
ся _ достало Літ. Сам. 14. — Гетмань Хмедни- 
цкій того не зичили, жеби міль ся достати 
монарха християнскій в руки и в неволю 
бісурманскую ІЬ. 22.—Тне ступки... пану 
Черняку... в област досталися Прот. Полт. 
С. II, 302-6. (1700). 

XVIII. Поляки з симь Виговскимь живцемь 
в руки ординскіє досталися Бел. Сказ. 166,—От- 
лучень єсть от Гда Ба и достал сд до пекла віч¬ 
ного Пам. укр. м. II, 417 (Рк. Літман.).—Лечь 
ся южь достану во муки пекелному аду во руки 
Укр.-Р. Арх. X, 247,—Гдежь подшосд? где 
душа мод достанетсд? Сімя Сл. Б. 15.—Самь 
тоть по котором ся що кому достать мало в 
живихь найдуется Стат. 54-6. 

3. Вистачати, вистачити, ви ставати, ви¬ 

сікати. 
XVI. Никоторьіе шати, нодшитие футрьі 

куньими а лисами, ижь ся цалкомь на всихь 
не достало, теди межи собою шарпавшися, 
ножами на штуки резали Арх. ІОЗР. І, І, 
226 (1586). ; ■; '' 

4. Доводитися, довестися, пригодитися, прий- 

тіся, випадати, випасти. 
XVIII. ДосталосА чут Сарові піснь ді¬ 

виць.-Сіма Сд. Б. 104. 
5. Доходитися, дійтися погано. 
XVII. Німці... вшятко містечко сплюндро- 

вали, и самому бися монастиреви достало, 
гдьі би не особливая ласка Святой Пречмстой 
Літ. Льв. 244. 
ДОСТАЛЬ, рж. Решта, залишок. 
XVI. А досталь тьіхь пінязей, чого не ви¬ 

дасть за сесь годь на квитацни, то маеть 
намь готовизною платити Ак. ЗР. II, 1 

(1506). . 
ДОСТАЛЬНЬІЙ* прикм. Інший, увесь ін¬ 

ший, решта то. 

XVI. Достальннхь пенезей мають видава¬ 
ти на квитацеи жь Ак. ЮЗР. II, 115 (1507). 

XVIII. Многіе козаки людей достальннхь 
посполитьіхь вь подсусідіи себі иріимуючи, 
охороняють оньїхь оть обнклнхь имь новин* 
ностей Марк. IV, 335 (Дог. Орл. 1710). 
ДОСТАНУЛЬІЙ, прикм. Що стався, що учи¬ 
теся. 

XVIII. Панове полскии и їхь дозорци па 
Украйні бившии... сут причиною достану- 
лого кровопролитія и замішанини Вед. Сказ. 
45. 

ДОСТАНЬЕ, рн. 'Одержання, здобуття. 
XVII. Герасим... ничого не опустил што на 

достане вічнои хвали служило Жив. Св. 5.— 
Служба ваша и вь доставмо помененного язика 
отвага похалена Ак. ЗР. У, 226 (1689). 
ДОСТАРЧИТИ, де. (пол. бовіагсгус). До¬ 

стачити, доставити, дати. 
XVIII. А а ти скар’бу достар’чу, поки бу- 

дет треба Пам. укр. м. III, 122 (Рк. Тесл.). 
ДОСТАТЕЧНЕ,' присл. (пол. бсзіаіесгпіе). 

Див. Достатнє. 
XVII. Всесьврьшенні, всеконечні: всако: 

Достатечне, зуполне, цюле, досконале Бер. Лекс. 
23—Извістно; запевне, достатечне, допевна, и 
безпечно ІЬ. 54.—Достатечне^зри досконале 
Сшон. сл.- р. 22—Заразь якь ся достатечне 
обачить ижь такіє речи мьюлит, отвертаеться 
от нихь Рук. № 0. 4°. 86, к. 49.—Килріан... 
о Простій Тройци... широко и достатечне пи- 
сал Віра кае. 10.—Поти принад Часть: 
в’ которой научилисмосА достатечне, што биль 
Крсть перед пристьем Збавителевнмь Тит. 
280 (П. Мог. 1632).—ІОж бнемо увідомилися 
достатечній ...о житю єго Прот. Полт. С. II, 
108-6. (1683). 
ДОСТАТЕЧНЬІЙ, пршм. (пол. (І08іа1е(2пу). 

Див. Достатньїй 1. 
XVII. Доволен: доволннй, достатній, год¬ 

ний, способннй, достатечньїй Бер. Лекс. 35. 
—Достовгсрность: достатечнад вгсрность ІЬ. 
36.—Єй достатечннй плодь рачиль дати Рук. 
Хрон. 20.—Маєш и достатечную на^ку, что 
ест Тайна Тит. 372 (Еоу. 1646). 

XVIII. Для большого и достатечнійшого и 
грунтовного обезпеченя Літ. Вел. II, 132.— 
Посилаю тоть єго Семеновь Паліевь листь 
вь приказь Малія Росіи для достатечного 
донесеня ІЬ. III, 208,—Тое (зерно) хотджь 
зьппло потомь усохло, же не мало достатечнои 
вілґотнссти Науки парох. 86. 
Д0СТАТНЕ , присл. (пол. бозіаіше). До¬ 

сить, у достатній мірі, кількості, подо- 
сжтком;-НЬ£, більше, докладніше. 
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XVII. Доводь, но: Достатнє, достатком!., 
монь Бер. Лекс. 35.—Ізясдавь... достатнє Вен- 
гровь ушановаль, и, ударивши, отпустиль до 
Венгерь Крон. Сов. 132—(Татарь) осадиль 
вь Люті над Вакою рікою, которьш и до сего 
дня тамь достатнє мешькають Крон. Лит. 
338.—0 чом достатніє в 16 розділі обращеши 
Льв. Пал. 29. 
ДОСТАТНЬІЙ, прикм. (лол. бозіаіні). 1. Що 

вистачав, що задоволм, довільний. 
XVII. Доволен: доволннй, достатній, годний, 

способньїй, достатечний Бер. Лекс. Зо,—Вси 
записи зь достатрею евикцнєю Ак. ЮЗР. І, VI, 
560 (1625).—Достатнюйшую кннжицу о седмм 
тайнахь видати сподобить нась гсдь Гол. П. М. 
II, 226 (Муст. 1642).—0 чомь достатняя наука 
вь Еухологіях іі). 413 (Кор. Н. 1645).—Афа- 
насій... поставил трапезу достатнюю, болницу 
и мнлню, для хорнх Жит. Св. 492-6. 

2. Чималий, великий. 
XVII. (Дщерь) зь достатннмь посагомь до 

дому вьшровадиль Рад. (Марк.) 82—Учи- 
ниль Княз Олгь достатній обід всімь Жит. 
Св. 231. 

XVIII. Зима... річки полевіє твердими за¬ 
мурована ледами и достатними приоділа сні¬ 
гами Літ. Вел. II, 358.—Мазепа... заживаль... 
частихь, а достатнихь маль не щоденних!» 
изобилнихь банкетовь и погуляня ІЬ. III, 54. 
—Провіянту мідь принособленого на два 
и на три місяці кромі достатного запасу во¬ 
єнного ІЬ. IV,263.(Діар. Ок.)—Іоаким... учинил 
бен’кет додатний Пам. укр. м. II, 68 (Рк. Тесл.). 

3. Заможний, засібтй, маєтний. 
XVII. Милшаа ми низкая келія зь окру- 

хомь хліба и води, нижли теперешнєє вь ви- 
сокихь гмахахь достатнєє мешканє Гол. П. 
М. 1,321 (М. Смотр. 1628).—Постановиль тежь 
Владимирь церковь великую... и вшелякую 
єй оздобу достатнюю даль Крон. Соє. 28. 
—Усі козаки, при нему будучіе, яко люди 
достатніе на коняхь добрихь, шатно и при 
орюжю Літ. Сам; 74. 

XVIII. Земля то єс богатая и достатняя Ал. 
Тиш. 92.—Домна... яко достатняя и богатая 
пані вдовствующая господствовала ажь до 
смерти своєи Вел. Сказ. 7.—Увиділи єго 
славного и бгатого, красного и достатного во 
всем Пам. укр. м. І, 167 (Рк. Тесл.). 
ДОСТАЮ КЬ, рм. 1: Велиш кількість, до¬ 

статність, запас, гойність. 
XVI. Обмліє, достаток Зиз. Лекс. 103.— 

Росказаль, ажь би они всею волостію своєю 
дерева и драниць на тне городин... великій 
достатокь виготовали... давши нмь достатокь 

зь волости всякеє живноети на цілое літо 
Ак. ЮЗР. І, 116 (1542). Є 

XVII. Доволство: Достаток, моц’, або на- 
еьшнд смгость, адбо обфитост: богатство, 
збиток Бер. Лекс. 35—Преизобиліє: дншество: 
обфитост, достаток великій ІЬ. 120.—Доста¬ 
токь—преизобиліє, лишеніє, удовленіє, обиліє, 
нескудость Синон. сл.-р. 22.—Землд била 
жмзнад, и збожа намь великій достатокь родила 
Гал. М. Пр. 116-6. — Наймитам у отца моєго 
достатокь хліба бнваєт, а я туть голодом 
тяжким погибаю 6в. Реш. 9.—З великимь до- 
статкомь чествоваль (Болеславь цесара Рим- 
ского)у Гнізьрі Літ. Полск. З-б—Не завше 
члкь на сем’ свйті жиючм достатокь у себе 
маєт’ хлкба Рад. Він. 821—Доколя збираєть 
кожднй єсть милосердним, але їди уже иінязей 
збереть достатокь рри свої! истиснехь Ліств. 
27. 

XVIII. І людей тамь будет болшь, и хліба 
достаток: як то мовят: «достатокь чинить 
всякий с-татокь» Клим. Вірші, 193,—Килко- 
надцят било арматокь невеликих водних, зь до- 
статкомь пороху и куль Вел. Сказ. 35.—Тамь 
дровь и води достатокь будеть Літ. Вел. III, 
484. —Для того оборони обмишленя не міли 
грошевого готового достатку, которимь конечне 
потреба бвдо новопоставленпого Гетмана вспо- 
могти іЬ. IV, 31 (Пов. 1728).—Вп» самь спорность 
и достатокь добрь рочесннхь дат» Сіма Сл. 
В. 302— Будет каждому ведкого достатку: 
полно будет жита, пшениці, оливи, овощов, 
волов, коней, овець, ВШЄЛаКлХ ■ достатков 
Пам. укр. м. IV, 298 (Рк. Тесл.). 

2. Заможніть, багатство. 
XVI. Вь оннє часи, кгдьі Кгрецкие цесари 

в Царогородьскиє патриярьхове панство мели, 
[моць мели], достатки мели, лацна имь бьша 
пьіха Берест, соб. 312. 

XVII. (Владимирь) набудоваль много шпи- 
талевь для убогихь и надалі шпиталемь ве- \ 
ликіи достатки Крон. Соє. 28.—Такового ■ 
(утрапеного) мають пнове Братія вси сполне 
запомогли, ведлугь бачення и достатку своєго 
Стат. Полоцк. Бр. 15.—Сподівалдсд дорогами 
камйнми, злотомь, ермбромь и достатками т ти¬ 
ми жидмваши збогатмтисд Гад. М. Пр. 159-6.— 
Утішаєт’сд лакомца з’ множества грошей, албо 
яких иншїїх достатковь Рад. Він. 614.—Товід 
стнй, в якь великих’ бшгь достатках’... вь всемь 
томь жядной себгг. не узнали бити радости Рад. 
Ог. 713.—Гетман Бруховецкій повернули з 
Москви... з достатками великими Літ. Сам. 90. 

XVIII. Христос... достатки всімь вірними 
в світі даєть, а нас нипщх достаткомь небес- 
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ньть збогатить -Вірші різдв. 144,—Мазепа, 
обнявши и завладіівіїш всі достатки и богат- 
ства Самойловичови... заживаль... банкетові 
и погуляння Літ. Вел. III, 54. 

3. Як присл. Досить, доволі, подостатком. 
XVII. Удовіаю: Помагаю, ратую, доста- 

токь додага потребі Бер. Лекс. 177.—'\У аіо- 
Ьо бозіаіок тагуїу кайи іа віа пе кигсгуіу 
Гав. 7,—Позичь мні срібра достаток Жит. 
Св. 288-6—Чого будет жадати: достатоквсего 
давай ему Св. Реш. 12. 

XVIII. Масла, сира, бриндзі достаток ста¬ 
вало Укр.-Р. Арх. IX, 71.—Водн сподива- 
тися достатокь Мат. Ист. ЮР. 53 (1717).— 
Дали намь достатокь всего Пелгр. Ип. Виш. 34. 
—Дал ушитким істи и пити достаток Пам. 
укр. м. II, 72 (Рк. Тесл.).—Под тоту постіль 
казано огня достаток класти, аж доки ся же- 
лізо роспалит іЬ. VI, 134 (Рк. Тесл.). 
Достаткомь; по достатку. Див. Доєтатоісь 3. 
XVI. 0 нихже (Иесеяхь) Иосифь Матьееевь 

по достатку повествуеть Сп. прот. Лют. 
150.—Коли жь до теЇ5е паничьїкь прніде, 
частуй же іего достаткомь Ак. ІОЗР. II, 189 
(1589). 

XVII. Доводь, но: Достатнє, достаткомь 
Бер. ЛекСі 35.—История о немь єсть написана 
по достатку у другихь летописцахь Кул. Мат. 
І, 84 (1605).—Чловеколюбія... нікто з лю- 
дгй по достатку вмславити не можеть 6в. Вил. 
18-6. 

XVIII. Повелі дати достатьком ясти и 
пити гойно Ал. Тиш. 40. 
ДОСТАТОЧНЕ, Н0,-Н-Б, присл. Див,- До¬ 

статнє. 
XVI. Ширей и достаточней на листе моемь 

записномь єсть описано и доложоно Арх. 
ЮЗР. VI, І, 56 (1565). 

XVII. Сьврьшенні: Достаточне Бер. Лекс. 
162.—Абьі ся о томь достаточні вивідавши, 
намь справу дали Ак. ЗР. V, 17 (1633). 

XVIII. Ліпшая ми слава будеть, коли моє 
войско македон’ское достаточьно и убрано 
будет красно Ал. Тиш. 35.—1Єсть в артику¬ 
лах суда главного тоє достаточно доложено 
0. і Р. 26-6. 
ДОСТАЮЧНЬ!И,иршм. 1 .Див. Достатній 1. 
XV. Привильями, достаточннмь світочь- 

ствомь, твердостію листові возмогуть досвіт- 
читиАк. ЗР. І, 75 (1457). 

XVIII. По сихь відомостехь сподіваюся 
достаточнійшого извіщенія о приходе сюда 
тихь Бреста Святого непріятелей Літ, Вел. 
III, 218. 

2. Спроможний, здібний. 

XVII. (Архієппь Крмтскій) п’енкне в’ мові 
плинучій... самую найтвердішую дшу до- 
статочень єст умдгкчмти Тр. пости. 619. 
ДОСТАТЧАТИСЯ, де. Бути достатніш, 

приноситись. 
XVIII. Од того часу з горщика оного яко 

зо млина муки юй достатчалос 6в. Реш. 
336-6 (1710). 
Д0СТАТЧИК)>, рм. Той, що достачає, лі¬ 

верант. 
XVI. Хто би не могь зь достатчики коня 

купити, тоть маєть вь замку бьгги Ак. ЮЗР. 
ІІ, 132 (1523). 
ДОСТАЧАТИ, де. Вистачати, виставати, 

не бракувати. 
XVII. Мельница... мелет... тилко бн млива 

достачало Прот. Полт. С. II, 24-6. (1676). 
ДОСТИГНЕНЬЕ, рн. Досягнення. 
XVII. Сили бм мий бшь на достигнен’е 

тебе не узичиль Жит. 1678 р. 167. 
ДОСТИГНУТИ, де. Дме.іДостьігати/ гнути. 
XVII. Многихь она (смерть) людей на світі 

прркихь достигнула и до гробу запровадила 
Гал. Кл. Раз. 504. 
ДОСТОЄНСТВО, Д0СТОИНСТВ0, рн. (пол. 

йозіоіеМщ). Уряд значний, гідність. 
XVI. Рачиль тне достоиньства, которьщ 

тепер вакують, то єсть воєводство Троцкоє, 
паньство Троцкоє и маршалство земс-коє роз¬ 
дать Ак. ЮЗР. І, 96 (1538).—И во всемь, одь 
кождого стану людей и достоєнства людей убез¬ 
печали Арх. ЮЗР. І, І, 58 (1588).—Патрьіярху 
Царогородьского опушчають, и для того досто- 
єньствай местьца свои тратять Берест. Соб. 206. 

XVII. Сань: Діґнітарство. Достоинство. 
Стань, урддь,вьзван’є Бер. Лекс. 143.—Досто¬ 

єнство єго ієрейскоє и преложенство Архіман- 
дрітскоє Смотр. Каз. 40.—Всімь посполите... 
духовного и світского достоинтва людемь 
Гол. П. М. І, 311 (1045).—(Іаковь и Іоаннь) 
хотіли собі дикгнитарства або великого до¬ 
стоєнства Св. Реш. 34-6.—Староста... обіцо- 
вал им пнзи, достоинства и нншиє в воиску 
містца Жив. Св. 16-6.—Спситель... гонори 
и достоинства вкка сего потоптал Домецк. 130. 

XVIII. Достуниль вскорі и того святител- 
ского чина достошства, на которое єстесь 
найменовані и едектовань Літ. Вел. III, 
382.—Видячи бить оть Бога дарованноє пану 
Полоцкому на тоть чинь достоинство... за до- 
животного вь граді Кієві обрали войта ІЬ. 
549. Иноци... низлагают’ся от Урядові своихь 
и стают’ся даже до смерти не ;способньши 
до отримання всякихь достоинствь, Црков’- 
нихь и Иноческих Собр. Прип. 72. 
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Д0СТ0ИВАТИ, ДОСТОЯТИ, де. 1. Дожи¬ 
дати, діждати стоячи. 

XV. Се брате, стоисмн еде, чего достоимьі еде? 
Ип. 425 (1151). 

2. —вь словах, додержувати,-жати слова. 
XVIII. Поляки... вь своихь словахь не 

достояли, и сами пакта свои зь войском 
Запорожскимь чішенніє кассовали Літ. Бел. 
II, 233. 

3. Безособ. Дичити, подобами, годитися. 
XV. Зді же реч достоить блуд творити ВСд- 

кьй Ип. 72 (986). 
XVII. И сід вамь достокть увідати Транкв. 

Зерц. к. Ад.—Не достоить теби имйти жощ 
Фідшіпа брата твоего Гал. Каз. 77,—Не до¬ 
стоить де простому козаку вь слободи седится 
Літ. Сам. 219. 

— пантовії, укладати, уложити угоду, 
пакти. 

XVIII. Тогдажь ляха Ііемирича чернь на 
штуки розсікла и Верещаку и Судиму, котс- 
ріи пактовь Гадядкихь вь Варшаві достояли 
Сб. Літ. (Кр. Ои. Млр.) 19. 

— права, правом доходити, дійти. 
XVI. Обо вси кривди міла права достоивать 

передь старостою Луцкимь Ак. ЮЗР. І, 89 
(1538).—Повинень кожднй права достояти до 
коніщ іЬ. 93 (1538).—Каждий маєть права 
достояти передь старостами и братьею Ак. ЗР. 
III, 270 (1682).—Онь зь оселости єго тамь 
отказовати и права дошивати не маєть Ак. 
ЮЗР. І, 225 (1589). 

XVII. Пнь Гарасим Крамар за слушним до¬ 
водом права достоювал за вкраденем курти 
фалендншовой Ак. Полт. Гор. Ур. 1,44 (1665).— 
Красний Башта... жадного подейзреня Леску 
Черкесу не доказал и, права не достоЯвьши, 
уйшол ІЬ. 109 (1667). 
ДОСТОЙНЕ, -НО, присл. 1. Гідно, на¬ 

лежно. 
XVII. Прислріало Вш. Кнж. Млст. до¬ 

стойне почтмти и в’дарь зйцньй зйцноє што при¬ 
нести Тит. 75 (Копист. 1623). 

2. Личить припадає, належить. 
XVIII. Тобн достойно сь повороту дорога 

бачити ся с пащною Зап. Черп. Губ. Ст. Ком. 
II. 86 (1721). 
ДОСТОЙНОСТЬ ,рж.1. Гідність, уряд. 
XV. Людей данннхь, извічнмхь, селяня- 

тьіхь, неволньїхь, котороі би коли плоти 
били, а любо достойности не пріймемь Ак. 
ЗР. І, 76 (1457). 

XVI. Даньї суть передь єго кролевскою ми- 
лостью... тне достойносте: напервей князю 
Яиушу Дубровицкому... дано воєводство Кієв. 

скоє, а пану Станнславу Станиславовичу Д0- 
войну воєводство Полоцкоє Ак. ЮЗР. І, Ц? 
(1542). — Службу земскую аби зь урядовь и 
зь достойносте, всихь ухвалено, ведлі можно¬ 
сте урядовь Ак. ЗР. III, 25 (1551).—Достой¬ 
носте и вряди, такь духовншє яко и светскиє, 
не мають бити даваньї чужоземцомь и загра- 
шічнпкомь Арх. ЮЗР. 1, І, 151 (1580). 

XVII. Достошство: Достойносте, урдД\ год- 
ность Бер. Лекс. 37—Архієписконь на той 
чась еще на достойность патріаршую не бьшь 
поднесень Копист. Пал. Ь24.--Прьіамуса кроля... 
ве поглядаючи на... достойность кролевскую... 
удавиль Крон. Боб. 84-6.—В тот чась били 
в великои достойносте первородства Літ. 
Рук. 16. 

XVIII. Постановлено, ижь пословь и по- 
слаїшнковь и гонцовь... отпускати зь у шано- 
ванємь подлугь достойности Літ. Вед; її, 123. 

2. Потала, повага, честь. 
XVI. Ми тежь маємь его на томь місци 

вь таковой же почтивости и достойности за¬ 
ховати, яко и предковь єго первшнхь воєводь 
Подоцкихь Ак. ЮЗР. І, 82 (1531).—Запрі- 
вьійся своєго властного писанія лишаєтея воєн 
достойности и чести Ак. ЗР. IV, 7 (1588).с 

XVII. Велмчествіє: Велможность, достой¬ 
носте Бер. Лекс. 13.—Достойность—величи- 
ствіє, достошство Сиион. сл.-р. 22—Вьшо в 
той чась в великой достойности первородство 
Крон. Боб. 19 . 
ДОСТОЙНІЙ; прикм. Гідний, поважний, 

належний. 
XV. Язь же та прияхь вь правду яко до¬ 

стойного брата своєго, и волость ти есмь даль 
Ип. 372 (1149).—Нікто же от Лдховь... створи 
діло пимати достошо іЬ. 853 (1261).—Поз- 
навше вірность уставичную почтивнхь, до- 
стойпнхь, освіченнхь внбраннхь, мудрьіхь 
прелатовь духовннхь... умьіслнли еемн... нхь 
милостиве отдарить Ак. ЗР. І, 73 (1457). 

XVI. Наказаній великого достоїть єсть по 
божественннхь и священнхь каноніхь Ак. 
ЗР. IV, 6 (1588). 

XVII. Взявши собі во всемь достойную 
част, то ест половшу Акт. Старод. гаї. 48 
(1693). 

XVIII. (Хмелницкий) завше оказивалея ко¬ 
ролеві полекому и річи Посполитой не без 
значних и награжденія достойних прислугь и 
заслуга Бел. Сказ. 7— Освидітельствовать, 
суть ли кь тому ДОСТОЙНЕ, и єжели достойни, 
то имь вь тіхь чинахь бьггь Вас. 36. Мат. 
Лівоб. Укр. 107 (1727).—Писаремь судовими 
бить достоїть С. і Р. 23. 
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ДОСТОЙН\1о,присл. Див. Достойне. 
XV. Достойні умислили єсмн за таши до¬ 

броти и ласки, дари и иньши ласками ихь 
милостиве отдарить Ак. ЗР. І, 73 (1457). 
ДОСТОЧЕСНЬІЙ, прикм. Гідний чети, ша¬ 

новний. 
XVII. 0 Христі досточесний (надрук. досно-) 

господине в Возі велебний отчо архіман¬ 
дрите Ацх. ЮЗР. І, VI, 340 (1603). 
ДОСТРЕЛИТИ, де. Досягти чого стріляючи. 
XVI. На гору замьковую з долу до стени 

нигді з лука дострелити не може Арх. ЮЗР. 
ПІ, II, 26 (1552). 
ДОСТУПЕНЬЕ, ДОСТУПЛЕНЬЕ, рн. (пол. 

сіозіцріепіе). Досягнення, отримання. 
XVI. А доти, потомьство моє, при доступь- 

ленью "оть мальжоньки моєє а матьки их 
именья... ку праву позивати... не мають Арх. 
ЮЗР. VIII, III, 427 (1584).—Нехайже тебе 
взрушить доступенье спасеная твоєго, Руский 
набожний народе Берест, соб. 306.—Неду- 
фаньє о доступенью справедливости презь звнк- 
лнє ередки Хр. Фил. Алокр. 1800. 

XVII. Кротость єсть доброе средствіє для 
доступеня инших цноть Домецк. 75.—Хто 
хочь якіє хочь винайдуй способи до доступленья 
збавенья и вічннхь небесннхь роскошей, 
надь той єдиной ліпшій скутічнійшій сяо- 
собь не злайдешь Дм. Рост. і 

XVIII. Просимо щоденне у Бга доступленія 
вічнои щасливости Науки парох. 159. 
Д0СТУП0ВАТИ,-ПАТИ-ПИТИ, де. (пол. 

(Іозіедотаб). 1. Підходити, підійти, присту¬ 
пати, приступити до, наближатися, на¬ 
близитися до. 

XVI. Старая приповесть Латиньская: «не 
всимь дано єсть доступити Коринту» Отп. 
И. П. кл. Остр. 1075. 

XVIII. Многиє місца... сут.толкож неможна 
доступити за турками Путн. Ієр.4.—Не мо¬ 
жете ви дойти и доступити до моєго раба 
Угр. Заг. 54. 

2. Отримувати, отримати, осягати, осягти, 
діставати, дістати. 

XV. бму даль Богь доступити містца отца 
своєго Ак. ЗР. І, 211 (1500). 

XVII. Долучаю: одержую, улучаю, потраф¬ 
ляю, доступно Бер. Лекс. 111. — Получмхь: 
Доступмлем іЬ.'—Доступую—долучаю, улучаю 
Синон. сл.-р. 22. — До стародавннх правь 
дривильевь и до вольностей тягнемо, которнхь 
предькове наши... зь церьковью рьімскою 
доступили Арх. ЮЗР. І, VII, 194 (1605).— 
Ашеляцію, о которую шло, не толко зутли- 
ли, але згода всіми способами єи доступили 

Кодист. Пал. 597. — Чогосмо доступили', тоє 
намь належить и держати и ведлугь того 
правила животь нашь провадити іЬ. 984,— 
Золотая волность: такь єи називають: доступа¬ 
ти єи всі пмлне ся старають Тит. 38 (Саков. 
1622).—Научаєт... якь на семь свйті жати 
и ^ як вічного живота доступовати ІЬ. 75 
(Копист. 1623). — Що мают онм чинити, жебм 
Нба доступили Гал. Ел. Раз. (пр.).—Кто не 
сконт/єть горких річій, солодких не дострит 
Рад. Ог. 1035.—Досконалост цноть потужною 
валкою бнваєть доступена Рук. X» 0.4°. 86, к. 
48-6.—Не кожднй вірний христіанинь досту¬ 
пить живота вічнаго Дм. Рост. 1. 

XVIII. Дай нам Вже всімь вірннмь (епсе- 
нія) доступити Клим. Вірші, 9-А хоч інь и 
богач ест того недосушіть рандарского уряду 
ІЬ'. 201.—И так’ бідній чловек не могу місця 
доступати, мушу ся в инниє край впустити 
Вірші воскр 174.—(Козаки) гонору и шляхет¬ 
ства доступили Вед. Сказ. 185.— Доступиль 
векорі и того святителского чина достоинства 
на котороє естесь нацменовань и електовань 
Літ. Бел. III, 382.—В’ Нбі хвали вічной досту- 
пуємь Собр. Пріш. 1.—На що ся важиш, чого 
не можеш доступити? Пам. укр. м. І, 326 
(Рк. Тесл).—Дай то абнемо усі доступили 
нбеного раю жити іЬ. II, 74 (Рк. Тесл.). 
ДОСТЧАНЬІЙ, прикм. З дощок зроблений. 
XVIII. Санки достчаньщ Арх. Вид. м; 

екон. сир. (1755). 
ДОСТЬ, присл. Див. досить. 
XVII. Дозналисмьі по смерти єго дост’ 

отміньї, воєнь домовихь и тнж’ постронннхь 
без’ м/зри Тит. 46 (Сак. 1622). 
Дость учинити. Див. Досьітг чинити 2. 
XVIII. Лазарь чуднмося почто не міль 

дость так учинити Літ. Вел. III, 98. 
ДОСТЬІГАТИ, -ГНУТИ, де. Досягати, досяг¬ 

ти, здоганяти, здогнати. 
XVII. Прибравши своихь сусідовь, погна¬ 

лися за ними, которих гди достигали вь єдномь 
селі, онь... рекль до Петра: «Петре, уже ся 
моєй страсти чаша приближаєть» Крон. Полск. 
389—Пнсанна же бнша вь наученіє наше, 
в них’ же конци вікь достнгоша Гал. Боги 
пог. Б. 
ДОСУГЬІЙ; прикм. Див. Досужьій. 
XVII. А онь самь Левко єи (Химку) биль 

нещадно ковенею досугою Кн. Міск. Полт. 
31 (1693). 
ДОСУДИТИ, де.■ Закінчити суд. 
XIV. Краковскнй староста на трехь мі- 

стіхь нмаєть суди судити, у Кракові, вь 
Ондрієві, у Ведичци; а будеть ли не досу- 
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диль, тогдьі єго судь моцьі не маеть Ак. ЗР. 
1, 4 (1347). _ 
ДОСУЖЬІЙ, прикм. Великий, чималий. 
XVII. Виділь кожух протятий удвоє и руку 

лівую обтятую до раньї досужоє на жилах, 
з которой увес рукавь окривавден Акт. Ста- 
род. кн. 101. 

XVIII. Фаси повиннії бнти досужіє каменей 
по 40 албо по 50 Вас, 36. Мат. Лівоб. Укр. 
88 (1720).—Куфовь горілки простой... пін- 
ной—4, а доброй двойной досужую єдну Арх. 
Сул. 46 (1725). 
ДОСЬІ ЛАТИ,-СЛАТИ, де. Посилати, по- 

іслати, присилати, прислати. 
XV. А я дослю брату Ростиславу и с тнмь 

накн угадаю и послеві посли своє к вамь 
Ип. 364 (1148). 

XVI. Чимь набольшей и нарнхлій грошей 
яамь досилайте Арх. ЮЗР. І, XI, 22 (1600). 
ДОСЬіТОКЬ, рм. Ситість. 
До досьітка (ай ааіигііаіеш). Досить, доволі, 

подостатком. 
XV. Вдасть же Данило король брашна воємь 

до доентка и конемь нхь Ип. 848 (1260). 
ДОСЬіТЬ, ДОСЬІТЬ, присл. (з до+сит). До- 

волі, доста, подостатком. 
XIV. Силі не єсть досить окращепія, коли 

не будеть правн окрашень Ак. ЗР. І, 2 (1347). 
XV. Ви еста ко мнй хреть ціловала... 

и того еста сьступила и до сьгги ми пересердия 
учинила еста Ип. 366 (1148).—А што єемн 
казаль сіна насічи досить... то на буцеви 
насічено єго досить ЮРГр. № 18 (коло 1418).—■ 
Досить явно єсть виписано, иж би такь вірні 
служити помотати и пристати хотіль іЬ. 
№ 66 (1433).—Ино досить ей и того одного 
манастнря оть нась держати Ак. ЗР. І, 164 
(1496). 

XVI. При мне князей и панов земли Волнн- 
ской било досвіт Арх. ЮЗР. І, VI, 33 (1542).— 
Пань Гулевичь, человекь досить добре годний 
Кул. Мат. І, 67 (1596).—Досьгг значно нам 
повідаєт їїисмо Святоє Катех. 17. 

XVII. Довлтьєть: Досить. Довлтшьти: Досит 
ти єсть, досить маєшь Бер. Лекс. 35.—Удовлд- 
юсд: Довлюсд: Доснт маю, на томь переставав) 
іЬ. 177.—Досить—довлієть, доволні Синон. 
сл.-р. 22.—Досить виразне сей учитель... на 
вірі п визнанью збудовану бнти Церковь 
Христову розумієть Копист. Пал. 374.—На 
посполмтоє рушенье досить охендожне и з’ 
охотою ставилесьсд Тит. 84 (Беринда,.1623).— 
Ми то не досить пмлно відомо ест Тр. 
постн. 554.—Досить мордерско Пана недютостне 
бито Діал. Волк. 58.—Ах’ досьіть стогнанд 

Панеґ Ео«р. 9.—Родзай людский єсть доснт 
розмножоний Кн. Рож. 5.—Почадь горохь 
ирвати, сльшаль теж голос, доснт уже до- 
сит чдче Жит. Св. 22.—Маю своєй худоби 
досит, а чужой не хочу возит Ак. Подт. 
Гор. Ур. І, 8 (1664). Любовь албовім ви¬ 
коли не мовить досить Рад. Він. 101.— 
Будет часу доснт на покадиш ІЬ. 442,—Тобгь 
досить тмдко брати, Алє$андрови недосить 
єст тилко дати Гал. М. Пр. 261.—Для 
тяжьшихь и досить прикрихь обоимь сторо- 
иамь доводовь и отводовь, наказаль бнль 
овьій засілий судь Василю Плоскуненькови, 
яко оть потвару—самоседмь отприсягнутиея 
Прот. спр. пот. 20.—Маємь досить сіна Рук. 
Хрон. 18. 

XVIII. Не на сусі той досит часовь сі- 
дить Клим. Прип.232.—Досій, мовит, ти біду 
було терпіти Укр.-Р. Арх.ІХ, 53.—Досит же 
з мене бо вжемь нажилея на світі 6в. Реш. 
338 (1710).—Тамь... па коморахь всего досить 
Пелгр. Ип. Виш. 6.—На жадную Лядскую 
кровь це чигаю и не прягяу оной,досить що 
тилко оть наступивпіихь боронюся войскь Літ. 
Вел. IV, 33 (Пов. 1728).—Байбарака жалую 
по росі мочити, досить того же и такь ні нащо 
замявся Гр. Барск. IV, 34. Юйсявиділо, ажь 
она досить праведна Поуч. Няг. 63.—Досить 
добре й ти гандлюєшь Пер. Мат. III. 
Я, 158.—Досить єсть, же такь і/чить вгера 
наша Сіма Сл. Б. 68. — Треба єй (овці) 
давати досить оброку мішаного зь сіркою 
Укр. Госп. Пор. 71. 

— на чому, можна обмежитися, задоволи- 
тися на чому, обмещтгісь на чому, задово- 
ляючись чим. 

XVII. Але єднань не досить намь на самомь 
тилко запрінюсд саммх’себе Тит. 283 (П. Мо¬ 
гила, 1632).—Ха іюш пе йозуі, шуги пе ргозуі 
Роіоскі гйнтаїу Кхоп. ІехІ. 1,116 (1648).—Не- 
доент на томь аби тилко собі добрь узнчати, 
але и тьімь которнє йод звірхностью Тест. 
Вас. 43.—Не досит тобі на том иж пана своєго 
вьщаєшь здрадливе на смерть 6в. Реш. 188-6. 

XVIII. А чижь досить на томь, аби толко 
набьггіємь слави вся и оть цілого христіян- 
ства пріймоваль побіди повіншованія, но 
набитого добра и боронити треба Літ. Вел. 
III, 248. 

— мати (на чому), задоволитися чим. 
XVI. Не маючи досить на повісти єє, ста- 

виль шапку сь полтивн до нншихь світковь 
Вл. Буд. 79 (1540).—Ойпаког піе шаіисгу па 
(от Йовуї сЬосіііі іеєщо ісЬ ваті сЬМаіі Пам. 
КК. IV, II, 120 (1545).—А єслиже не досить 
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маєшь на томь, ино нридамь — и Гречеокая 
(земля) Отп. И. П. кл. Остр. 1103. Щ' 

XVII. ЖиДове,-водле налогу своєго недос’нть 
маючи о покрасе церковной... своя особини 
образьі внмнсливаючи ставили и почитали Сп. 
прот Лют. 58—Не маючи братня на томь доводе 
досить, дослали по того, чия бнла скарга Гол. 
П. М. II, 89 (М. С. 1634).—Йван Харкович, недо¬ 
спіть на том маючи, уставичьне на протестаньта 
козаковь направоваль Арх. ЮЗР. III, IV, 
229 (1649).—(вва) урвала яблоко и укусила, 
а не маючи на томь доспіть, єще и мужа своєго 
заразила мовою своєю Рук. Хрон. 4. 

— гЬти, уважати за достатнє. 
XVII. Укажі нам отпа а то будем за доснт 

міти 6в. Вол. 86. 
— стати, (неос.) задоволиптся чим, дістати 

задоволення. 
XVII. Онимь (купцомь) во всемь оть поме- 

ненного Миска Дулі за ихь шкоди досить 
стало Ніж. Полк. С. 53 (1656). 

XVIII. И на том са єще єй не станет досьггь, 
и почнет єще блюзнити Пам. укр. м. IV, 
294 (Рк. Тесл.).. 

— статися, а). Бути відшкодованим. ' 
XVI. Чим будеть воля его милости госпо- 

дарская, толко бн за шкоди вси пристойне 
досить ся стало Арх. ЮЗР. 1,1, 76 (1579). 
б) . Здійснитися. 
XVII. Мілисмо єго з наказаніємь от сотни- 

чего уряду отставити, але за ділами нашими 
уставичннми, до сего часу тому не сталося 
досить Вас. З-б. Мат. Лівоб. Укр. 98 (1680).— 
Подлугь сего універсалу нашего, досить волі 
нашой ве сталося Мат. Ист. ЮР. 19 (1694). 

в) . Бути загодженим, задоволеним. 
XVII. 0 томь мн посьілаемь листь наші 

до пана полковника Лубенского, приказуючи, 
жеби той потребі сталося досить Ак. ЗР. V, 
248 (1691). 

— чинити, учинити. а)—Задоволяти, задово- 
лити, відшкодовувати, відшкодувати. 

XIV. А ранному маєть досить вчинити, 
подлугь рань єго, яко шляхтичу Ак. ЗР. 
І. 24 (1388). 

XVI. И теперв приказуємь тобі аби еси 
во всіхь тьіхь ^ривдахь н шкодахь ...спра- 
ведливость безь всякого омешканя вчиниль 
и то велель поплатити и за то досить вчинити 
Гол. П. М. 1,26 (Гр. 1558).—Таяжь отповідь до¬ 
спіть учинити тобі можеть Хр. Фил. Апокр. 
1382. 

XVII. Довлзо: Удовлдю, учреждаю, доспіть 
чи цю Бер. Лекс. 35.—Удовла его: учинмль 
ещ к’ боли досить ІЬ. 177. Наказуєм декре¬ 

том нашим, аби Степан Хрибтик на всем Га- 
расима Локушку угоди-л и досит во всем учи- 
нил, яко зацному члвку Ак. Полт. Гор. Ур. 
І, 39 (1665).—(Мать) рада не рада мусить 
оставити дитд своє... а пойтм от него, досить 
чнндчи домовой своей потребі и недостатку 
Рад. Ог. 581. 

XVIII. бму за всю сумму присуженнуїо- 
досит учинить С. і Р. 44. 

б) . Виконувати, виконати, здійснювати, здій ■ 
снити. 

XVI. (Папежь) своєму предьсявзятю яка 
видимь досить учинили Арх. ЮЗР. І, VII, 
252 (К. Р. н.).—Не блазнигеся, єслижь не 
можете деянію креста досить учинити Сп. 
прот. Лют. 87.—Послаль трехь приятелей: 
моихь... упоминаючи єє, даби присезе своей 
досить чинила Арх. ЮЗР. І, І, 70 (1577). 

XVII. Иначей небьша би речь гюдобна. обн 
кто том у приказанню апслскому досить учи¬ 
няти могли Тит. 313 (Парам. 1634). — Роска- 
заню святому я, нендзньїй, досьггь чинячи... 
презь килкз літи южь волаю, голошу и ве¬ 
рещу Діар. Фил. 116.—Онь, Петри Семено¬ 
вич, тому свойому контракту не учшшл 
досит Акт. Старод. кн. 69,—Онь, пани Чер- 
някь, яко пани можний, тому декретові. 
ЧИНИТИ не СХОТІЛИ ДОСИТЬ И саги оной ПО' 
прежвему не допустили гатити Ріш. Полт. 
Полк. С. 76 (1700). 

XVIII. Хани... чинячи досит королевскому 
желанію, склонился до приязнії с Королемь- 
Полекимь Бел. Сказ. 104.. 

в) Еокутувати, спокутувати, відпокуту чи¬ 
нити, учинити. 

XVII. Радуйся же за твой гріх досит учи¬ 
нено Діал. Волк. 71—Кто каєтсд повинен 
досить за гріхи учинити Гал. Кл. Раз. І, ЗІ— 
Повинень члвкь покутуючий досить за гріхи 
свои чинити, яко чинил досить за гріхи свомг 
Закхей Гал. Гр. Розм. 2. 
ХУІіі. Повінень члвкь... ДОСИТЬ УЧИНИТИ' 

за гріхи, то єсть отправіти покуту на сповідні 
от Ієрея вазначоную Собр. Прші. 35. 

— чиненье, учиненье. а). Достатній учи*■ 
нок. 

XVII. Досит чинен’є єи (Магдалши) било 
внливан’є масти оной дорогой на ноги хрювк: 
Жит. Св. 553. 
б) Виконання. 
XVII. Досить чияенія—достотвореніє Си~ 

нон. сл-р. 22. 
XVIII. О неучиненіи досить записові шш 

суду к сказаню урядовому С. і Р. 9. 
в) . Відпощгт. 
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XVIII. Доснт’ учиненіє то єсть исполпеніє 
Покутьі, назначоной на сповіди от Ієрея Собр. 
Прип. 35. 
ДОСЬІТЬЕ, рн. Задоволення. 
XVI. Торги міль єсми з отцем бго Милости... 

ино вже мні за все досьггье стало, не маю я вже 
жадного долгу АгсЬ. 8ап§. VI, 109 11551). 
ЗДОСБ, присл. До цієї пори, до цього часу, 
дотепер. 

XVIII. Чомь досі есте май нічого не нау¬ 
чили ся Поуч. Няг. 83.—Одь теи доби й досі 
усе я шануюсь Пер. Мат. 111,1, 40. 
ДОГБГНУТИ, де. Досягнути. 
XV. Ми... слюбили имь мстити на ихь 

вороговь що мочь мемь наиболше досігнути 
Ул. Мат. 93 (1456). 
ДОС'БД'БТИ, де. Діждатися сидячи. 
XV. Чего хощете досідіти, а вси ваши го¬ 

роди передашасд мні Ип. 47 (946). 
ДОСБКТИСЯ, де. Січучи дійти до чого. 
XVIII. Увойдут’ сікучи людей и досікут’ея 

до стой Софіи Пам. укр. м. IV, 284 (36. Свідз.). 
ДО&БЛЯ, присл. Див. Досель. 
XV. Хотя би тежь й не вість якіє звичні 

вь земляхь помененихь противньїе досіля за¬ 
ховалися, ино тому противнії бити не мають 
Ак ЗР І 57 (1443) 
ДОСЯГАТИ, -ГНУТИ, де. 1. Сягати ді¬ 

ставати, дістати, доходити, дійти, осягати, 
осягнути, торкатися, -пнутися. 

XVI. Каждое окно человекь, на земди стоячи, 
головою досягнути можеть Арх. ІОЗР. VII, І, 
77 (1552).—За отьіханьемь єго милости до 
Литви, про далекость дороги, досягнути тьіхь 
листовь не могьла ІЬ. 1,1,170 (1583)—Диря- 
внхь правь и доводовь досягали Хр. Фил. 
Апокр. 1410. 

XVII. И ми частокроть хотілисмн листами 
нашими любовь вашу досягнути Гол П. М. і, 198 
(Л. Пат. К. 1614).—Якь южь досягнеть стиха 
якого басней аристотельскихь, тогдн южь псал- 
тнри читати ся соромієть Арх. ЮЗР. І, VII,29 
(И Виш.).—Не сягай там где недоедгнешь, 
недобнвайсд там где моцно замкнено Жкт. 
Св. 450.—Досягла руками своими ризи хвн 
6в. Реш. 154-6.—З малой звізди столпь страшне 
великій, ясній, которій до полнеба досягаль 
Літ. Сам. 151.—Забулонь на берегу морскомь 
мешкати будеть..., досягаючи ажь до Судону 
Рук. Хрон. 32—Кого могль мечемь свонмь 
досягнути, плечи, голови, ребра перетинал ІЬ. 
378. 

XVIII. Прето дьівовати сА и зас стрідамь 
треба: же мало самого недосягвють неба Клим. 
Вірші, 124.—Студенець ест глубок, аще не при¬ 

теши ужа. не инаши дна досягнути Пам. укр. 
м. IV, 16 (Рк. Білявськ.).—Чрезь недостатокь 
свой листу того у короля єго милости, на тоть 
монастирь наданного, досягнути теперь не 
могль, бомь дей єго на Волині зоставиль 
Сб. Мат. отд. 111, 143 (1713).—Изведши на 
гору сопротивь лсжіщую армати, горящпми 
ихь кулями досягають Літ. Вел. І, прил.ІІ— 
Я один болшей всіхь працова'ти вь обороні- 
отечества повішень, поколь самому непріятедь 
насядеть на шію, а иншихь п не досягнеть ІЬ. 
IV, 17 (Пов. 1728).—бели би хмедь... на чию 
землю корень пустить, той иміеть щипать 
чрезь огорожу, сколько можеть того хмеля до¬ 
сягнуть, и что досягнеть тоє єго Права, 546.— 
Виетріденною изь фузеи пулею верха єго єдва 
досягнути возможно Гр. Барск. IV, 2. — 
Конь... чревом третея, где досягне Укр. Госп. 
Пор. 67.—З Очакова арматньїє пулі войска 
досягали Сб. літ. 67 (Кр. Оп. Млр). 

2. Дорозуміватися, дорозумітися, збагнути. 
XV. Умь члвчь неможет доедгнути Чет. 

1489 р. к. 40. 
XVII. Мудрос-ть Римс-кая научаєть вірою- 

досягати того, ижь во сплатні тіло и кровь 
Христова єсть Ак. ЗР. IV, 234 (1600—1605).— 
Тайна Троцьі Стой... тмлко єдиною вірою- 
досагпєіи бмти может’ Рад. Ог. 142. 

XVIII. Нашь мілкій розумь такь висо¬ 
кої Тайни неможеть досагнї/ти Сімя Сл. Б. 4. 
ДОСЯГАТИСЯ, -ГТИСЯ, -ГНУТИСЯ, де. 

Див. Досягати. 
XVII. Великост ся єго от гори калвинской 

аж до гори оливной досягала Жив. Св. 38. 
XVIII. (Вишиевецкий) Дніпрь переправив¬ 

ши и Брагиня досягнувшися княгиню до Виш- 
невца своєго з тяжарами домашніми отпра- 
виль Вел. Сказ. 54,—Жадной відомосте и язика 
оть нихь не могль досягтися Літ. Вел.. IV, 63 
(Пов. 1728). 
досячи, де. Див. Досягати, -гнути. 
XV. Вьздано єя (церковь) при немь вьзвише 

яко и на коні стоячи рукою досачіі Ип. 138 
(1034). 
Д0ТЕКАТИ, ДОТЕКТИ, де. Доганяти, ді- 

гнатщ долітати, долетіти. 
XVI. Тогда пущашеть 10 соколобь на стадо 

лебедій, которьій дотечаше, та преди пісь 
пояше Сл. о п. Иг. 3. 
ДО-ТЕПЕРЬ, -РЬ, присл. Досі, до цієї, 

пори. 
XVIII. Тотьі труби и до тецерь там суть 

Ал. Тиш. 91.—Кміть... так у дань, яку доте- 
перь дававь и оттеперь буде давати Урб. 57.. 
ДОТЕРТИ, де. Див. Дотирати. 
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ДОТИ, присл. Поки, аж поки, до того 
часу як. 

XVIII. Пожизалникь... отдавь довжникй 
ювоєго вь неволю, гдебьі тримйвь его ДОТИ, 
докибн всего довгу не вшілативь Науки парох. 
57. 
ДОТИКАНЬЕ, рн. 1. Див. Дотьінаньв 1. 
XVII. Дотиканіе — касаніє, прикосновеніє, 

осязаніе Синон. сл.-р. 22.—По котором єго 
(Аеанасіа) поученію и дотикан’ю узнавали собі 
братіа улжен’е от хороб Жит. Св. 496.—Вели¬ 
ким и тот єсть которнй жадною з дотиканя 
страстію не бнваєть порушоньїмь Ліств. 
24. 

2. Див. Дотьінанье 2. 
XVII. Смисли тіла суть: зріниє, обоняне, 

слухь, смаковане и дотиканье Копист. Пал. 
682. 

XVIII. Не токмо дшомь яковимь злнмь 
иощно єсть согрішити, но... и видшіемь, 
и слмшаніємь, и обондніємь, и осдзяніємь, 
илм дотиканіємь Сімя Сл. Б. 48- 
ДОТИКАТИ, де. Див. Дотикати 1. 
XVIII. Касйлсд, дотикйль, чого неналежало 

ікасйтисд Сімя Сл. Б. 79. 
ДОТИКАТИСЯ, де. 1. Див. Дотинатися 1. 
XVII. Дотикаюся—прикасаюся, касаюся Си¬ 

нон. сл.-р. 22.—Осязаніемч. твоимь лучшей 
«єси дотикалея мягких річей ніжели острих 
постовь Діал. о см. 274.—Дотикйєгса то- 

вйриства злого Гал. Гр. Розм. 11-6. 
XVIII. Поставляєть два сідалища и на 

онихь возлегаєть горі чревомь, єдинаго до- 
тикающися главою, а другаго ногами Гр. 
Барск. І, 167.—Очи поглядают, на красу 
взирают, мисли найдуть, зраки глянуть и 
руці ся дотикають Укр.-Р. Арх. X, 261.— 
Не мацай ся по бороді, по лиці без по¬ 
треби, ані руками тихь частей тіла дотикай 
ся Політ. 47.—Сома... ви діти своими очима 
Хрта Воскресшаго и рань єго дотикятиса 
рукамь стйвса учостникомь Науки парох. 5. 

2. Див. Дотикатися 2. 
XVIII. Шлюбуємь никого не карать... на 

заочноє повіданіє хотя би дотикалось має¬ 
стату нашего гдретва Стат. 31. 
ДОТИНК0ВАТИ, де. Кінчити тинькувати. 
XVII. Дерковь вь середині дотинкована 

Літ. Мг. м. 44. 
ДОТИНКОВАТИСЯ, де. Бути дтиньта- 

ним. 
XVII. Церковь мурованая домурувалася и 

.дотинковалася Літ. Мг. м. 11 (1687). 
ДОТИРАТИ, -ТЕРТИ, де. (пол. босіегас). 
Нападатщ натеши. 

XVI. На зйконоположеніа фундаторовь... 
зміряєте и дотирйєте и штурмуєте Отп. кл. 
Остр. И. П. 427. 

2. Дошкуляти, дошкулити, даватися, да¬ 
тися в знаки. 

XVI. Смокь... Зйходньшь пйнствамь дрео 
дотирйль Ист. о разб. Фдор. соб. 433. 

— покою, добиватися, добитися миру. 
XVIII. От него одержали отвіть, жеби 

якь мога покою дотирали Вел. Сказ. 86.— 
Закдючиль мирь на дві літа, шшь и совер- 
шенного зь обоихь сторонь дотруть покоя 
Літ. Вел. III, 509. 
ДСТИСНУТИСЯ, де. 1. Діткнутися чим. 
XV. ДотиснувьсА палчемь в чаюю, бі бо 

имія подь ногьтемь растворениє смртьнсе 
Ип. 155 (1066). 

2. Тиснучись дійти, протиснутися, дотов¬ 
питись. 

XVI. Ліпше єсть ани аза не знати, толко 
бьі до Христа ся дотиснути Ак. ЮЗР. II, 210 
(И. Виш.).—До нихь ся дотиснути не могуть 
Хр. Фил. Алокр. 1618- 

XVIII. Єго Имдераторскоє Величество да- 
валь... всімь, хто тилко могь дотиснутись, ці- 
ловать свои Монаршіє руки Діар. Хан.* 15. 
ДОТИЧИТИСЯ, де. Див. Дотьічитися. 
XVIII. А щося дотиче сторони иншихь 

вязневь... такосми мовили Літ. Вел. II, 
131. 
ДОТКЛИВЕ, присл. (йол. йоШЬпе). Образ¬ 

ливо, гостро, прикро. 
XVII. Давидь вь псалмехь и у Діяняхь 

апостолскихь не мало доткливе ихь поносять 
Сп. прот. Лют. 50. 

XVIII. Титул овь єго царскому величеству 
достойних не воздавали и доткливе писати 
дерзнули Вел. Сказ. 76.—Маючи зась на За- 
порожцовь зазле за лйсть предпомененній, 
року 1669 доткливе кь нему писанній, взаємне 
доткливежь и обширне виражаючи несдушноє 
чрезь онихь двохь Гетмановь Малія Росіи 
раздвоєніє и разтроєніє... писаль до нихь 
таковій листь Літ. Вел. II, 294. 
ДОТКЛИВОСТЬ рж. (пол. боікіішвс). Об¬ 

раза, прикрість. 
XVII. Могли бити успокоенн вь великихь 

нашихь. доткливостяхь, которьіє терпимо Ак. 
ЗР. IV, 518 (1629).—Хто бн міл на чест на- 
ганят ниу Аядрею... повинен будет до скринки 
войсковой платит вини пятдесят копь, яко 
опіваєт в розделі третем, артикуле 27 о дотк- 
ливости цноті, так в очи, яко и заочне Ак. 
Полт. Гор. Ур. І, 116 (1667).—Мію неменшоє 
зелженя от Василя в доткливости чести моєй, 
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задаєть мні злодійство Прот. Полт. С. 1, 
78 (1689). 

XVIII. Обозній и писарь писали ко мні 
о чеяобитчикахь зь доткливостю Дн. Марк. 
і, 67. 
ДОТКЛИВЬІЙ, ДОТКГГБВЬІЙ , прищ. (пол. 

Лоікішу). Образливий, гострий, дошкульний, 
прикрий, неприємний. 

XVI. Всякоє речи и справи, доткдивиє и 
лотребнне, и до порадного шафованя, а при¬ 
стойного вживана належачиє... вь забите 
приходити мусели Арх. ЮЗР. І, І, 31 (1571).— 
Пишеть аби нихто річей образливихь и доб- 
рой славе доткливнхь вь позвехь, ни на кого 
не писадь її). 146 (1580).—Войтови... вь при- 
падкахь вишей помененннхь такь доткливнхь. 
яко и не доткливнхь судити... моць даемт 
ІЬ. VIII, V, 241 (1585). 

XVII. Панюю подкоморинуш слови непри- 
стойньши и гоноровії ее МИЛОСТІ! доткливими... 
лжил и соромотиль Арх. ЮЗР. І, VI, 603 
(1629).—Доткливиє слова притерпілем од по- 
мененних особ, которие мя називали коново¬ 
дом, в чом ся не чую Ак. Полт. Гор. Ур. І, 
115 (1667).—Не маш ущербеня слави и доткли¬ 
вих яких примовокь 6в. Реш. 205,—Гдь... 
дотклівьши и густими м’глами и темностями 
всіх людей застраши Каз. № 32, к. 53-6. 

XVIII. Дорошенкові и посланцу єго ла¬ 
яли, за доткливоє кь нимь вь писмі томь 
слово Літ. Вел. II, 302.—Вичиталисте річи 
доткливій, ущинливіи и ведми досадній ІЬ. 
III, 171.—Листи... велми доткливій ку Вел- 
можности Вашой писалися ІЬ. 175. Упомина- 
лись, особливо асауль зь доткливою річчю 
о фуражніе денги Дн. Марк. І, 70—Бурий... 
мене... значне зконфундо валь доткливими 
словами Оп. ст. Млр. II, 476 (1723). 
ДОТКНЕНЬЕ,-СЯ, рн. (пол. йоікпіепіе). 1. 

Доторк, дотик. 
XVI. Милш мои стягнуль єсть руку свою 

сквозе дирю, а брюхо моє задрижало єсть зь 
дотькненіа єго П. П. 53. 

XVII. А такь заразь словомь и доткнешємь 
воскресил мертвого 6в. Калл. 573.—Доткне- 
н’єм’ Пренастейшаг Тада своєго, даль моць 
водамь омнванд гріховь Гал. М. Пр. ІЬІ-б.— 
Члкь нерад терпіьти найменшого доткнєна 
албо ударенд зінщн ока своєго Рад. Він. 
595.—Чи немогль жес’ єднадіь словомь без’ 
доткнєііаСа одра до живота прітерщ/ти того 
умерлого млднца? ІЬ. 790. 

2. Чуття дотику. 
XVII. Очи—взрок, уши—-слух, ноздри—пах... 

руки доткненє и иншиє теж члонки не без 

обдарованя сут Арх. ЮЗР. І, XI, 321 (1609).— 
Двома чювьствьі (приемлеть) видимоє врю- 
ніємь ока и доткнєнам’ Транкв. Зерц. 20.— 
Пат Смислов: Виденіє, ельпшніе, обондніє, 
смакованіє и доткненіє Гал. Кл. Раз. і, 
26-6. 
ДОТКНУТИСЯ, де. Див. Дотикатися. 
ДОТОЛЬ, дотол-б, присл. 1. Доти, перед 

тим, дотепер. >-ч7 " 
ХіУ. (Кметь) плать рочннй ішієть платить 

ему, какь и дотоль ему платиль Ак. ЗР. І, 
19 (1347). 

2. Доти, до того часу. 
XV. Донелі же уладшписА сь братьею, 

дотоліже не пущаи цолковь моихь от себе 
Ип. 549 (1172). 

XVII. Нехай прето слава ихь дотоль не 
встуго/єть, поколь Мсць з’ звіздами біг свой 
отправуєт Тит. 14 (Митура, 1618). 

XVIII. Все до крьі смішавши треба палити 
дотолі донелі погаснеть Укр. Госп. Пор. .78. 

3. Доти, до того місця. 
XV. Ви би есте мні повідаді дома же до¬ 

толі ити Ип. 654 (1187). 
дотондь, присл. (пол. йоіцб). Досі, до 

цього часу. 
XVII. В. м. позволили на прозбу ієго ми 

лости до часу телко през обляженя, а іего 
милость дотондь держить Арх. ЮЗР. 1, XI. 
180 (1656). 
ДОТОЧКА, рн. Доточений, дошитий шма¬ 

ток матерії. 
XVIII. (Кравець) на концахь доточки зе- 

леньїє зділаль Ризн. Соф. Кн. 122. 
ДОТРИМАНЬЕ, рн. (пол. (Іоіггутапіе). До¬ 

держання, заховання. 
XVIII. Для непорушного дотриманя того 

примирного договору, другого Господара, презь 
пословь своихь, обвістити Літ. Вел. II, 131. 
ДОТРИМУВАТИ, ДОТРИМАТИ, де. (пол. 

боїггутас). Додержувати, додержати. 
XVII. Не дотримавши имь слова, и присягу 

свою опустивьши... оннхь коні кгвалтовне 
поотбираль Арх. ЮЗР. VI, І, 559 (1650). 

XVIII. Безь вшелякого нарушеня презь всі 
тій літа примире вишей вираженноє дотримане 
маєть бнти моцно Літ. Вел. II, 105. Змовьі не 
дотримнвати... єсть протіть Любви Собр. 
Прип. 123.—бжели того постановленА недо- 
тримаємь скутечне віроломцАМИ станемсА 
Бгу зрадлмвьвш Науки парох. 2. 

— пляцу, витримати в бою. 
XVIII. Пляцу той воши щире не дотримал, 

бо мене такь вдарилц, ажемь из ног упал 
Вірші нищ. 1, 29. 
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Д0ТРУЖДА7И, де. Допрацьовувати, пра¬ 
цювати до кінця. 

XVIII. Хочбн днийдва незхотіль дотруж- 
дат то яодлуг нравь, яа ввес год плати ему 
нєдйт’ Клш. Вірші, 192. 
ДОТРЬШАНЬЕ, рн. (пол. (іоігхуапіе). Чин¬ 

ність від «дотриватт. 
XVII. О дотрнван’ю своем до конца ничого ^ 

певного не відаєшь Каз. № 32, к. 3. 
ДОТРЬІВАТИ, де. Потривати до певного 

часу; витривати до кінця; дочекатися, дшити 
до чого. , 
ДОТРЬІМАТИ, де. Див. Дотримувати. 
XVII. Пршоруку и арешть єго милост 

дань Сенюта доброволне принял и до рос- 
правн дотримати обецал Арх. ЮЗР. І, VI, 
581 (1627).—Зіня, вступивши вь стань малжен- 
ский за Данила, а не дотримавши присяги 
своє малжонское... не відомо гдесь побігла 
ІІрот. спр. пот. 93, 

— поля (кому). Див. Дотримати пляцу. 
XVII. Розгнівайся Гіть на свои жолніре, 

же першого поля не дотримали жидомь Рук. 
Хрон. 222. 
ДО-ТУДА, присл. Доти, до того місця. 
XV. И не дотуда ста злоба ихь, но паче 

на горшеє зло подвигошас Иіі. 510 (1161). 
ДОТУЛЬ, присл. 1. Доти, до того часу. 
XV. Тежь вдови шляхтичовь и боярскіи 

во иміньяхь мужовь своихь зоставуємь до- 
туль, поколь би вдовами бнди Ак. ЗР. І, 
120 (1492). 

2. Досі, до цього часу. 
XVI. До него-емн ся тежь утекли, єго'-емн 

просили и дотуль терпливе просимь Антир. 
857. 

XVII. Справила тоє у сна своєго, же мні 
дотрь з’ добротлмвости своєи Бжеи переба- 
чаль Рад. Ог. 4. 
ДОТУЛЯТИСЯ, -литися, де. Доторкатися 

доторкнутися, дотикатися, діткнутися. 
XVIII. Ти са над ним потіть..., але са 

самого не дотулАЙ Пам. укр. м. І, 265 (Рк. 
Тесл.).—Як маєт’ сіно и воскь дотулити са 
огню? іЬ. II, 190 (Рк, Тухл.). 
ДОТЬІ, \присл.± Довшого часу, до тої 

пори. 
XVI. Будет бовім тогди утрапенє ведгкое, 

якеє не било от початку світа аж доти ані 
будет Пам. укр. м. V, 77 (Ст. Зиз. 1596). 
ДОТЬІНАНЬЕ, -СЯ, рн. (пол. йоіукапіе). 

1. Доторкання, доторк. 
XVI. Касаціє, дотьпшьє Зиз. Лекс. 100. 
XVII. Касаціє: Дотнканьє Бер. Лекс. 63.— 

ОсАзаніє: Дотнканьєся ІЬ. 200.—Дотиканю 

не подлежачи бьиь дотикань Гдь нашь іс 
хс Кн. о Вірі, ■ 79. 

XVIII. Презвутерь и Діакон’ поставляєтся 
рук’ положенієм, телесньшь дотнканіємь Собр. 
Прип. 64.—Людь... тиснул са до дотнканА 
подолку шати єго Пам. укр. м. III, 187 
(Перем. Прол.). 

2. Чуття дотику. 
XVII. На сесь чась хорий, але нятма сми¬ 

слами телесньши т. є. видениємь, слишаніємь, 
смакованємь, повонянємь и дотьшанємь... добре 
здоровий Гол. П. М. І, 395 (Зав. Бор. 1631).— 
Смисли вь человіку суть духовний и тілес¬ 
ний; смисли суть: видініє, сльїшаніє, пово- 
неніє, дотикане, смаковане Діар. Фид. 
137. 

XVIII. Якими смислами телесними тих грі- 
ховь допускаємося?—Пятма смислами: 1. Ві- 
діеієм очесь. 2. Слишаніем ушес. 3. Смако- 
ванієм’ усть. 4. Повоненієм’ ноздрей. 5. Доти- 
канієм’ всіх’ чдонков’ члвческих Собр. Прип... 
151. 
ДОТЬІ КАТЕЛНЬІЙ, прикм. Дотиковий. 
XVII. Дотнкателная сила вь тілі Транкв.. 

П. Мн. 212. 
ДОТЬІ КАТИ, -ТКНУТИ, де. (пол. йоіу- 

кас). 1. Доторкатися, доторкнутися до. 
XVII. Дотиканю не подлежачи, бьшь до¬ 

тикань Гдь нашь іс хс Ки. о Вірі, 79.—Того 
зась ногь дотинаючи Царица за Цард про¬ 
сила Тр. постн. 294.—Хто кодвекь шкодли¬ 
вими руками доткнетея, дотькнет и єго рука 
Божая Арх. ЮЗР. І, XII, 83 (ІбЗЗ).-Самьш 
тьілко капданом юж поещеньш годилося ре- 
чий стих дотикати Кн. Рож. 45-6. 
. 2. Зачіпати, зачепити, займати, зайняти 
кого. 

XVI. Только того трохи доткну, єсли би 
хто мовиль: ижь єго королевская милость 
не мель заказовати церькви будовати Антир. 
943. . 

XVII. Кого жаднад слава злад недотн- 
каеть Смотр. Каз. 44. Ми умираємо дотк- 
неньш хоробами Рал. Ог. 363. 

XVIII. Укшу я вамь ихь, но бодайбьімь 
подобно и з’ вась миогихь здесь не доткнрь 
Сімя Сл. Б. 125. 
ДОТЬІКАТИСЯ, -ТКНУТИСЯ, де. 1. Дотор¬ 

катися, доторкнутися. їі'ДЩ 
XIV. Тогди тоть служебникь иміеть кож- 

дого кметя до вороть посохомь доткнуться 
и волать, чиимь урядомь хто кого позьшаєть 
Ак. ЗР. І, 4 (1347).—(Жидове) имають ку- 
повати и хліба ся дотикати, яко и хрестьянинь 
ІЬ. 26 (1388). 
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XVI. Касйюсд, дотнкйюса Зиз. Лекс. 100,— 
Тьй клюками подпрься о кони, и скочи кь 
граду Києву, н дотчеся стружіємь злата.стола 
Кіевскаго Сл. о п. Иг. 35.—Жона єдина... 
доткнуласА йодол’ка одіна єго и борзо тече- 
ніє крове єи стало, и рекдь Іс, ктос єст мене 
доткнуль 6в. Пер. 43.—Видить и ледве не паль- 
цомь дотнкатьсе можеть Берест, соб. 244. 

XVII. КасвюсА: ДотнкаюсА Бер. Лекс. 
■63.—Осджммнй: Которого можно дотшмтиса 
ІЬ. 200.—Души праведніш. вь рукахь Божіихь, 
и не доткнется ихь мука Вопр. 65. — Чого 
ми не признаваємо, того ся и палцемь не до¬ 
тикають Копист. Пал. 380.—(0ома) не потре- 
боваль би єднйкь рань вщіти и дотикйтиса 
ихь: а еслм би рань не огладйль и не дотк- 
нр’сд ихь, не довірдльби 6в. Калл. 217.— 
(Драбина) стоАла на земли, верхь ем доти- 
кйльса нба Гал. Кл. Раз. 134. — ФІй/ра 
крі/глад на мгссцу ровном поставленад до- 
тнкоєт’са того мжца ровного якобн в’ пунк¬ 
ті своєм’ Гал. М. Пр. 103. — Котопань 
... доткнувся палцемь чаши Літ. Густ. м. 
270.—Я єетем которий відаю и дотика¬ 
юсь сердець и внутрьннх МЬІСЛИЙ чло- 
веческих 6в. Реш. 20.—Огляди и доткнися 
палцем рань моих ІЬ. 49-6.—Скорося зу¬ 
бами, яко голодная мишка доткнеть того 
припаленого повабу, ажь в’цальв’ пастку 
якь мишка Рад. Ог. 29.—Песь... вудачи яду- 
щаго Година своєго, дотикаєте* єго лапкою 
Рад. Він. 733-734,—Бмлиса сйми межи собою, 
а стмх’ са камін’д не дотикало Жит. Св. 
1678 р. х 47. — Заказаль'... аби ся жадень 
жени єго не дотнкаль Рук. Хрон. 19. 

XVIII. Ежели єго свомми не увмдить очима 
и рань єго не доткнєтса руками, не увкрить 
Науки парох. 4. 

2. Зачіпати, зачепити, займати, зайняти, 
XVI. Сьшодь того суду и дотикатися не 

смель Антир. 814. 
XVII. А штоса о тих преднійших, в ко- 

ротце доткнуло: тожь и о всіхь иньїх артьїку- 
лахь в/гри н з’бавенА нашего таємницях, ро¬ 
зумійте а мйєть Карп. Каз. Дг,—Ажь вко- 
ротці и дальшихь оть отступниковь приве- 
деньїхь свідоцтвь доткнуся Копист. Пал. 445. 

XVIII. Наветь и самого Вишневецкого таяжь 
... доткнулася ненависть Літ. Вел. IV, 36. 
ДОТЬІРАНЬЕ, рк. (йол. йоіугапіе).—покою, 

намагання дійти миру з ким. 
XVIII. О дотнрашо покою з Москвою Вел. 

Сказ. 146. Див. Дотирати. 
ДОТЬіЧИТИ,-СЯ, де. (пол. йоіусгус). Сто¬ 

суватися до чого. 

Што дотмчегь, што ся дотичеть, щодо, 
що стосується до. 

XV. Штожь дотичеть вибранья наясній- 
шого княжати Александра... то дали ващой 
милости отповідить панове братья Ак. ЗР. 
І, 117 (1492).—Што ся дотичеть купцовь на- 
щихь, ажьбьі имь доброволннй проіздь бшь » 
до Кафьі ІЬ. 213 (1500). 

XVI. Што се дотичеть кашцизни зь міста 
Кієвского, мають они давати сь кождоє кор¬ 
чми на кождьій годь по дві копі грошей Ак. 
ЮЗР. І, 57 (1518).—А што ся дотьнет долговь 
небожчика князя Януша... я Ганна Четвер- 
тенская з имепя Четвертин маю заплатити Арх. 
ЮЗР. VIII, III, 219 (1570).—А што ся дотьі¬ 
четь золота, серебра, пінізей готовьіхь... 
тихь єсмо ничого нигді, вь жадномь дворі, 
не застали ІЬ. І, І, 21 (1570).—Што ся дотьіче 
оетатка пенезей, тедн мають бити давани на 
ратн певниє Пам. КК. І, 162 (1594).—Што 
ся всіхь дотьічеть, оть всіхь становлено и 
похвалено и прииято биги маєть Хр. Фил. 
Апокр. 1210. 

XVII. А што се дотиче рукоймьі... оньїх 
од того рукоємства водними учинилом и чиню 
Арх. ЮЗР. VIII, III, 485 (1601).—Што ся до- 
тшет Братіи... таковую ухвалу становимо 
Стат. Полоцк. Бр. 19. 
ДОТЯГАТИ, де. Доходити, добиратися. 
XVIII. Гай... оть тоєй Рижиковской до¬ 

роги горою до попового рову которимь знову 
на туюжь Рижиковскую дорогу дотягаєть Ак. 
Полуб. 28 (1710). 
ДОУМЬВАТИ, де. Домишлятися, додумува¬ 

тися, догадуватись. 
XVII. Умь мой недоумівйєть... кто бо вімь 

виповісти можеть подостотьку силу справь 
премдраго зиждмтєла бга Транкв. Зерц. 18. 

XVIII. Що зь тимь чинити, самь не доумі- 
валь и не могь отнюдь далій вь такомь разі 
иншои себі поради дати Літ. Вел. IV, 6 
(Пов. 1728). 
ДОУМЬТИСЯ, де. Утямити, зрозуміти. 
XVIII. Таковая бо піснь єго будеть, що 

же ум чдовечій не можеть доуміти ся Пам. 
укр. м. IV, 289 (Свідзін. 36.). 
ДОУЧАТИСЯ, -читися, де. Навчати¬ 

ся, навчитися до кінця, вивчати, вивчити 
до кінця. 

XVII. А єслибн хотіль знову того кравец- 
кого ремесла узятис, теди повинень и маєть 
до Семена прийти доучатис Акт. Старод. кн. 86. 

XVIII. Повіжь же ми ту, невір’нику... и 
ви ушит’ки, которьш есте Са добре не доучили 
Пам. укр. м. II, 180 (Рк. Тесл.). 
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ДОХОВАНЬЕ, рн. (йол. сІосЬоигапіе). До¬ 
держання , збереження. 

XVI. Ириней... костелн вьспоминаєть, и 
тожь имь, што и Римскому, дохованье науки 
апостольской припису еть Хр. Фил. Апокр. 
1418. 

XVII. (Ириней) одинакоє имь доховане на¬ 
уки апостолское припису еть Бопр. 24— (Посли) 
цар*^ напоминают о дохованіє віри отцовь 
ст. Кн. о Вірі, 138.—Умерщвляєть в нихь 
похот’ телесную през повстягливость в дохо¬ 
вав’ю віри малженскои Тр. П. М. 928. 
ДОХОВОВАТИ,-ХОВАТИ, де. (пол. йо- 

сЬотсунгаб). 1. Ховаючи зберігати, зберегти. 
XVI. Которому то з нихь, зь ласки нашое, 

будеть дано, доховати и личбу при отданью 
имь, зо всихь доходовь церковннхь, чинити 
мають Арх. ЮЗР. І, І, 249 (1590).—Кроль 
нікоторий, отходячи сь пан’ства своєго, скйр- 
бн... вірньшь слугамь своммь такммь, которьіе 
могуть ЦІЛО ДОХОВЙТИ, повіряєть Отп. кл. 
Остр. и. п. 424. . ґ1 р: 

2. Дотримувати, -мати чого, зберегти. ")" 
XVI. А одь тнхь утекаєте, которнє вамь 

всего вьціле доховать и оборону спальное 
помочи дать оеерують Берест, соб. 214.—Вь 
немь (Костелі Римскомь) завсегди єсть до¬ 
хованеє поданье, албо наука тая, которая 
єсть оть апостоловь Хр. Фил. Апокр. 1416. 

XVII. Віри Бу, и Кролю, и Войску доховйль 
Тит. 48 (Саков. 1622).—Прикажіте, аби вь 
цілости до дальшой воли нашой тоє било до¬ 
ховано Ак. ЗР. V, 149 (1678).—Ми... правди¬ 
вому и вічному Црю в гару доховаймо Жит. 
Св. 1678 р. к. 48-6—Ямь єсть вірная приятел- 
ка твоя и хоч у тобга той вірности ажь до 
смерти доховйть Рук. № 0. 4°. 86, к. 
55-6. 

XVIII. Ваше наказаніє доховуємь безь жод¬ 
ного преткновенія Літ. Вел. III, 172.—Вьправ- 
ді и непріятелеві доховати треба віри ІЬ. 
IV, 221 (Діар. Ок.).— Доховуймо статечне... 
постановленд Бгу учиненного Науки дарох. 
З—0 якь нещасливій, которіи тихьприкйзань 
не ДОХОВЙЛИ ІЬ. 61; 

3. Давати, дати виховання (до певного часу). 
XVII. Сну змилуйся надо мною, которая 

єсмьі тебе... до тнхь діть доховала Жит. 
Св. 580.—(Діти) уже бьіли дохованн Крон. 
Боб. 141. 

XVIII. Нехай бьі (родителка) во вшеляких 
цнотах внховйла: и в науках полезньїхь тебі 
доховала Клим. Вірші, 75.—И розуму мя 
хочешь доховати Ад. Тиш. 40. 

4. Утримати, дати утримання, виживипт. 

XVII. Просимь... абнмь бшь до монастиря 
принятдй и до смерти дохований Ак. Мг. м. 
323 (1689).—Хто отца моєго старости дохо- 
ваєт, хто утішить жону мою Жит. Св.. 
547. 
ДОХОДЕЦЬ, рм. Здрібн. від «доходе-». 
XVI. Ловчій при томь же бьівали и доход- 

цовь своихь врочньїхь смотривали Ак. ЗР. 
І, 362 (1505). 
ДОХОДИТИ, ДОЙТИ, де. 1. Ідучи прихо¬ 

дити, прийти, діставатися, дістатися куди, 
надходити, надійти. і •; 

XV. Моравьі бо доходиль и апель Павель 
и училь ту, ту бо є Илурикь єгоже доходиль 
апель Павель Ип. 20 (898).—Немощнии бол- 
нии не могуть доити двора моєго ІЬ. 110 (996).— 
Якоже стріли не доходдхуть тако стояхуть 
межи собою ІЬ. 436 (1151).—Не доходачи тулин 
пол мили курьганци ЮРГр. № 91 (1458). 

XVI. Ділаите собі... сховай а не оскудіюща 
на нбсехь, где злодій не доходіть, а ни моль 
не изведаеть 6в. Пер. 53.—Ено дей заказаль, 
абн сшомь єго то ведати не дошло Арх. ЮЗР. 
VIII, III, 357 (1583).—На духовенство, кгдн 
сь процесиєю доходили, каменемь, ани жодною 
речю не метали ІЬ. 1,1,267 (1590).—Дошли нась 
братня оть Вась посланню и отдали намь 
грошей Гол. П. М. І, 164 (1600). 

XVII. Достизаіо: Дохожу, доіжджаю, до¬ 
шило Бер. Лекс. 211. — Дохожу — дости- 
заю, умишляю Сиеон. сл.-р. 22—Тоєю до¬ 
рогою идучм, концй єн дойдеть 6в. Вил. 94-6.— 
Дошло мене ведати, же... сестра моя... піла 
в стань светнй малженский Арх. ЮЗР. VIII, 
III, 537 (1616). Біжучи но піску и видячц 
иж слідом нас дойти может, обачилисмо 
яскиню Жит. Св. 94,—Доходить намь відати, 
же многіє змежи поспольства люде... на тоє 
о арендахь постановленьє наше неуважні 
шемрують Ак. ЗР. V, 189 (1686).—Доходять 
нась відомості! Бар. Письма, 187.—Листь ва~ 
шей милости... дойшоль рукь нашихь Ак.! ЗР. 
V, 253 (1692).—З короба, в котором знай- 
довалося осмачок три, вибрадь жита и, в; 
своє гумно принести, овсомь наснпаль, чого> 
слідомь дойшли з людми многими Акт. 
Старод. кн. 118—Гднтий поражки оть Ивони 
надь Турками дошли відати Цесара Турец- 
кого, барзо єго тоє боліло Крон. Боб. (др.)~ 
284. Войска не доходячи пороговь, старшину 
зостаючую при нихь, и піхоту німецкую, в 
чолнах будучую, викололи Літ. Сам. 9. 

XVIII. По нитці клубка дойдеш Клим. 
Прнп. 238. Дойшла ему відомост, же тоижь 
зими орди... мілн приходити войною на- 
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Украйну Літ. Бел. І, прил. 37. Дойшли 
мене два листи уже Вашой Превелебности 
іЬ. III, 382. — Дослідній городь россій- 
скій до Китайского государства идучимь, 
єсть именуємий Селенда до которого сь То- 
бозска разними ріками, водою доходять Дн. 
Марк. II, 265. — Дойшоль король Глухова 
города, на границі Московского государства 
стоячого Зап. Мовч. 72.—Цофнулися на сто- 
ронн доходячи конца улицн или будинку 
Політ. 49,—Не можете ви дойти и доступити 
до моего раба божіяУгр. Заг. 54,—Дойшла до 
мене тджкост’ и всзднханіе людей моих’ Пам. 
укр. м. І, 248 (Рк. Тесл.).—Сій дойдут міст 
стьіхь земли той и споганят скверною ижею 
своєю ІЬ. IV, 286 (Рк. Свідз.). 

2. Здобувати, здобути, досягати, досягти 
чого. 

XVII. Кожную речь з особна в сем таета- 
менте моєм отписую—каждого, кому що назна¬ 
чено, дойти.маєть Сбори. Стат. II, к. 91 (1617).— 
бго кровію дойшлихмо великого одпущеній 
гріхов 6в. Реш. 45-6.—Маєть все товариство, 
вь тгаографіи зостаючоє, міти плату и иншіє 
потреби, до друкарні належачіє, доходити 
Черн. Тип. 574 (1679):—Доводу ясного, жебн 
(дитя) замордовано міло бить, дойти не можно 
Ак. Ніж. Маг. ІЗ—Безь шкоди своєй и то- 
варишовь своихь дойдешь руна золотого Рук. 
Хрон. 74. 

3. Кінчатися, кінчитися. 
XVI. Тая справа зачатая дойти завжди 

мусить Арх, ЮЗР. VIII, III, 358 (1583). 
XVII. Коли тнсяща літь доходило и вьі- 

полнилося межи Всходнею Церковю и Заход- 
ннмь Костедомь розерваня ся стало Копист. 
Пал. 316. 

4. Доправлятися, доправитися, здобувати, 
здобути (правом). 

XVI. Тоть, хто жалуєть на кого, маєть єго 
тнмь правомь доходити, подь которьшь оньїй, на 
кого жалуєть, сідать Ак. ЮЗР. І, 95 (1538).— 
Повинень самь дань ... собе на томь слузе 
шкоди доходити Пам. КК. II, 534 (1557).— 
Не вспоминал у мене никотороє заплати, 
викоторьши квити не доходячи АгсЬ. 8ап§. 
215- (1567). — Она имь не молчала, одно 
за хоробою и недостаткомь своимь того дойти 
не могла, о чомь же она и теперь зь ними 
вь праві стоить Арх. ЮЗР. І, 1,111 (1579).— 
Немогучи того за старостью леть своихь бо¬ 
ронити н правомь доходити... тую єпископью... 
листомь моимь спускаю ІЬ. 125 (1580). 

XVII. Нехай укажеть титуль того, за чимь 
бн хотіль тоє мниманоє кривди доходити Ак. 

ЮЗР. II, 40 (1609).—Кгвалту правне на нас 
доходил, и коштуєт то немало Арх. ЮЗР. 
І, XI, 344 (1615).—Позводил з ним якобн хс- 
тели поступити и в суде местцким и замковим 
справедливости доходити ІЬ. І, VI, 493 (1621).— 
(Мечиславь) дідичньїмь правомь доходщь 
Галича Копист. Пал. 1017.—їїомененьїх дол- 
гов доходити, яко своєє власности, єи злецаю 
и волност даю Пам. КК. І, 87 (1641).—(Яцко) 
правне з ним поступовая, всей утрати своєй 
и правних внкладовь доходячи Ак. Подт. 
Гор. Ур. І, 9 (1664).—Теперь єще неслнханьї 
річи на нась доходить, абьісмо ему тнсячей дві 
не знать за що платили Бар. Письма, 245 
(1689).—Ежели кому якая кривда от кого 
єсть, жебн правомь доходили, а сами своихь 
кривдь не мстилися Літ. Сам. 171.—Доходити 
своєго накладу и кошту правньшь способомь, 
моць даємь Літ. Густ. м. 53—Богь крове 
єго доходить презь обцого человіка на нась 
Рук. Хрон. 28. 

XVIII. Самой утрати, доходячи того двора,, 
чинить мині за тиє года рублей пятдесять 
Бьгг. млр. обст. 339.—Можете своихь древ- 
них волностей тим оружіємь у ІІоляковь 
доходити Бел. Сказ. 15,—Трудно намь поє- 
дивцемь во всіхь обидахь и утискахь на,- 
шихь дойти управи у судовь полскнхь і 
справедливости ІЬ. 23.—(Гетманичь) могль 
би на немь Нєплюєву доходити добрь и скар- 
бовь своихь вь войску зь нимь Гетманичомь 
забраннихь Літ. Бел. III, 59.— За обиду і на. 
світскихь духовниє у світскихь урядах оби- 
чаємь статутовимь доходить права повинни 
Стат. 36-6. 

5. Дізнаватися, дізнатися. 
XVII. Раз’смощрдю: Усмотрдіо, мгару до 

цши, гожі/, змірдю, розмишляю, ДОМНШЛдЮ- 

сд мніманьемь дохожі/, розбачую Бер. Лекс.. 
136,—Разуміваємь: Доходимо ІЬ. 137.—Люд- 
скими способи и вимислами доходити Бозских 
ргьчій єсть блюзнити Кн. о Вірі, 172.—'Чого* 
ДОМНІМОН’ЄМЬ ДОХОДИМЬ, П0В76ЖМ0 Тит. 123- 
(Копист. 1625).—(Царь) правди дошедши, за- 
дивился такь стислой пріязни Рад. (Марк.) 
83.—Доходимо того през досвідчон’є, же вино¬ 
град коли бьіваєть обрюзованьш, на той чась 
шіачеть Рад. Він. 613.—Что-бо она испила, 
того не узріли, только знать, что ядь смерт¬ 
ній, мислми доходили Нов. Бокк. 304. 

XVIII. Не моглемь того дойти и вибадатися 
з гисторий книжних, якого власне року за- 
ложень... замокь Бродский Бел. Сказ. 5. 
—Ворожбіцтво єстьПророчество не певноє, 
даное от діавола Ворожбітови, о річахь 
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пришлнхь, албо невидомихь, которьіхь Сатана 
доходить з’ Слонца, Луни, Елементовь, досвід¬ 
ченій Собр. Прип. 105—Кому бо (фортуна) 
послужить и кому вь руки пойдеть и самій 
премудрійшій астрономь не дойдеть Др. 
Богд. Хм. 150. 

6. Розуміти, зрозуміти. 
XVII. Жадень зь людей дойти того, яко 

она зь раю вишла, не можеть Рук. Хрон. 3. 
7. Діставатися, дістатися кому, надходи¬ 

ти. надійти кому. 
XVI. Сьінн повинни, літь дорости, додати, 

абьі кождую дівку дошло сполна посагу 
по сту коп грошей Арх. ЮЗР. VIII, III. 
103 (1565). 

XVII. З яблони єдной в саду Малишовомь 
тень пожитокь мієть доходити рукь Яреми- 
нихь и жоні єго Ак. Полт. Гор. Ур. І, З 
(1665).—Припадаючий розмірь з’ двохь ка- 
меней никому іншому, толко єй... должень 
єсть цале, безь жадноє перешкоди доходити 
Мат. Ист. ЮР. З (1667).—За ихь превротньїє 
законопреступства и учинки злиє... злад теж 
и заплата дойшла от нелицемірнаго судій 
бв. Реш. 14-6.— Двадцять же три воли Дмит- 
рашку отдали, а останокь попродали, а три 
толко пану Полуботкові дойшли Арх. Мот. 
134 (1688).—И впередь за ваши воєнниє праци, 
яко плата дорочная вамь доходитиметь, такь 
и місячноє уконтентованье на становискахь 
показано будеть Ак. ЗР. V, 241 (1690).— 
Болшь вамь (заплати) а ніжли в реєстру 
пана полковника черниговского... доходило 
Літ. Мг. м. 39. 

XVIII. Пану хоружому заледво десятая 
част пожитковь от Чигринщини от него зло¬ 
дюги Чаплішского доходить Бел. Сказ. 22.— 
Тому войску за тій услуги особливая' плата 

.зь ласки Короля Пана доходити повинна 
Літ. Бел. II, 231. 

8. Відбуватися, відбутися, статися. 
XVI. Прудко вірь намь: тая угода межи 

нами дойдеть и долго трвати будеть Хр. Фил. 
Апокр. 1600. 

XVII. Але дошлажь згода на соборі Фло- 
рентскомь? Речеть хто: «дошла», А чомужь 

.звада, коли згода дошла? Копист. Пал. 958. 
9. Доживати, дожити. 
XVII. Хс. дойшоль літь Гал. Кл. Раз. 

І, 3,—Дошедши літь зуполних... дойшолем 
своєй власної отцевщини Прот. Полт. С. II. 
56 (1678). 

XVIII. Коли (Ілід) дойшол до старости 
своєй, жил у чстоті своєй яко аггль Пам. 
укр. м. І, 296 (Рк. Тесл.).—И вь великои ста. 

рости тоть дошоль літ’ многнхь іЬ. III, 88 
(Рк. Кизик.).—И стаєт’сд чдвкь зо всімь со- 
вершенний и возврастаєть у возрасть свой, 
и дошедши Бремене своєго такь умреть ІЬ. 
IV, 313 (Рк. Тесл.). . 
ДОХОДЬ, рм. Прибуток, користь. 
XV. Имають они тако додго держат нашь 

город снатінь... со всімь доходом и со всім 
правом и со всіми границами ЮРГр. X» 42 
(1411). — Дали єсмо ему за єго вірную намь 
службу село холопдчь у володимерскомь повіте 
со всіми с тими доходи и приходи што к тому 
селу исьстародавна слушало и тагло іЬ. № 84 
(1451).—Она имаєть держати тьгі дві діл- 
ници отчизнн моєі и поживати со всіми до¬ 
ходи и приходи Арх. ЮЗР. VIII, III, 4 (1487). 

XVI. Сь тихь різниковь, которнє вь місті 
живуть и мяса продають, тоть доходь окол- 
ничіи бирали Ак. ЗР. і, 362 (1505).—Записал 
єсми на перковь... тоє село... со всіми доходи, 
што к тому селу припадлежить Арх. ЮЗР. 
І, VI, 12 (1507).—Вси доходи піняжнии и 
пожитки дворовь нашихь на одинь чась били 
внбиранн и отдаванн до скарбу нашого Ак. 
ЗР. II, 197 (1529).—Іус. Хрістось доходовь 
поповскнхь не отдалиль Сп. прот. Лют. 
116. 

XVII. Ярославь... вшелякими оздобами убо- 
гатиль тую церковь, и доходи великій надань 
Крон. Соє. 38. 

XVIII. —Полскіє велможи... мняху же до¬ 
ходи свои дивними прибитками размножити, 
аще би Козакамь свобода в страві оной 
отята била Бел. Сказ. 9.—Римляне мають 
доходи великій, а Русь мусить сама себі 
хліба зарабляти Собр. ■ Прип. 56.—Доходь 
подкоморому яко и судді от листу бил би 
Отат 
ДОХОЖЕНЬЕ* -ЖИВАНЬЕ, рн. Доправ¬ 

ляння судом, здобування правом. 
XVII. Церковь... такь на охеньдозстві, яко 

в дохоженю правном добр и маєтьностей ро- 
зобраньїх... немало кошту и накладу потребо- 
вала Сборн. стат. II, Ь8 (1613).—Дохоженє 
церковннхь маєтностей, гвалтовне здавна вьі- 
дертнхь Копист. Пал. 1114.—Шкоди, которнє 
столь за дохоживаньємь правьнимь, урости 
могуть Гол. П. М. І, 385 (Луцк. Вьш. 1629).— 
Вьступивши з’ нимь вь право, доходиль того 
жалоснимь своимь оскарженьємь, аби, под- 
лугь права, могль міти кь нему приступь на 
дохоженья... згинулой килко соть золотьіхь 
вь готовнхь грошахь и иншой худобі суммн 
Прот. спр. пот. 19.—Злецеиьє оть єго на 
дохоженье певного длукгу ІЬ. 43. 
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XVIII. О дохоженню долговь по умершомь 
€. і Р. 11-6. 
ДОХОЖОВАТИ, де. Доправлятися судом. 
XVII. Стоячи поблічне... дохожовали влас¬ 

ної отцевщини своєй Ак. Полт. Гор. Ур. 
II, 76 (1670). 
ДОХРАПАТИСЯ, де. (пол. йосЬгарас зі?). 

На силу досягати, добиватися. 
XVI. Ова и попьі наши, хотя бн ся конди- 

ціей клебановь Римскихь дохрапали, не за- 
разь бн ся ихь затнмь милостивеє панство 

ішло Хр. Фил. Апокр. 1726. 
ДОЧАСНЕ^ - НО; присл. Тим часом, тим- 

1часово, до якого часу. 
XVI. Поеой вделань бшь, не може лн бьггь 

вечне, тогдн хотя дочастне, жебн межи под- 
даньми шарпанина не бьша Арх. ІОЗР. 1, І, 
.94 (1579). 

XVII. За повшедніе гріхи • теперь дочасне 
каруть Вопр. 60.—Літо бяскупь Римскій маєте 
оте людей царей смертельннхь, дочасне ма- 

<еть, ани оте Духа, ани оте апостолові, Колист. 
Пал. 325.—Даніиль Апостоли страхомь и ле- 
стию от Мазепи уведенннй послідоваль ему 
дочасно Літ. Сам. 300. 

XVIII. За-Дніпре ви посессію Царя бго 
Мосци Московского дочасне, яко ви пактах?, 
виражено, одійшло Літ. Бел. II, 250. 
ДОЧАСНЬІЙ, прикм. Тимчасовий, ж вічний. 
XVI. Временннй, дочасний Зиз. Лекс. 97.— 

ІІІто єсми не дочасньшь, але вічннмь держа- 
нємь в себе мель Кн. Гродск. Луцк. 132 
(1562).—Вь семи дочасномь и смертельномь 
житію нашомь лребнваемь Ак. ЮЗР. І, 280 
(1598).—Радній изволяли страдати з’ людми 
Божіими, нижли иміти дочасного гріха рос- 
жошь Отп. кд. Остр. И. ГІ. 393.—До лань- 
ства и держави дочасноє намильшого сина 
нашого Жнкгимонта, Польского и Шведі- 
ского короля, належать Антир. 733. 

XVII. Временннй: дочасний Бер. Лекс. 17.— 
Привременннй: Дочасний іЬ. 123.—Дочасний, 
привременньїй, временннй Сияон. сл.-р. 22 — 
Противники наши смеють мовити, яко бьшго 
до тоє светое єдиности для пожитковь нашихь 
дочасннхь приступити мели Арх. ЮЗР. І, 
VI, 392 (1613).—(Бгь) за дочасноє доброє в’ 
дочасном єще животе встрт’ Тит. 136 (Копист. 
ІЬ25).— Дочасного покою просит непрідтель 
наш, а не вічного Єв. Калл. 618.—На томь 
дочасномь світі Діар. Фил. 102.—Всіх до¬ 
часних и вічннхь добрь упрейме желаючи 
Арх. ЮЗР. І, X, 596 (1653).—Тоє мешкан’е 
ест дочасноє ЦАМ. № 608, к. 9-6.—Вавудон- 
чикове старадиСА о славу світскую, доча¬ 

сную Гал. Кл. Раз. І, 23.—Жадаєм од ха 
творца своєго на сем дочасном світі дні спо- 
койньїє промешкати 6в. Реш. 17-6.—Скарбитмя 
которни суть на сем’ евюті всі дочасин, на 
короткій са час з’яват’ а заразь изгмяуть Жит. 
Св. 1678 р. к. 1.—Йе заболіло єго серце та¬ 
кого безчестія образовь божіихь за-для своєго 
нещасливого дочасного гетманства Літ. Сам. 115. 

XVIII. Я вам окаянннє тоє поражаю: и 
дочасной карности Бжой зде пріяю Клим. Вірші, 
29—Богь основаль землю и положиль на неи 
дочасніє літа Сл. о збур. п. 143.—На семь 
світі земномь и дочасномь Тих. №8,к. 23-6.— 
Слухай чловече дочасний Сл. о см. 19.—Ве- 
ликимь Господаремь нашішь волно будеть 
старанє о ... продолженє вь далшіи літа 
покою дочасного учинити Літ. Бел. II, И7.т- 
То єсть слава дочасная, минущад, которад то 
єст як цвіт у полю Пам. укр. м. І, 336 (Рк. 
Тесл.).—Нехай та Вгь нбеннй блевит на том 
дочасном кролев’стві земном’, котороє тодал 
ти Бгь ІЬ. 337 (Рк. Тесл.). 
ДО - ЧАСУ, присл. Див. Чась. 
ДОЧЕКИВАТИ,-НАТИСКАТИСЯ, де. До¬ 

жидати., -ся, діждати,-ся. 
XVI. (Згоди) на семь свете не дочекаєшь, 

коли ся такь о нее, яко теперь, старати будете 
Отп. И. II. кл. Остр. 1119,—Духовенства 
болілого очекиваль. А не дочекавьшнея, по- 
томь молитви звнклиє... одправйль Антир. 
525. 

XVII. Другого кон’ца нікгдьі юж недоче- 
каєг’ся Лік. на оси. ум. 9.—Хвала па внео- 
костяхь Боу нехай будеть... ижь ся покощ 
нні земля дочекала Бер. Різдв. Вірші, 60.— 
С тим бьідломь не могучи се дочекати порому, 
мусили тамь змешкати Арх. ЮЗР. І, VI, 
біб (1630).—Ледвемь чтгахи в’ жалю дочекала 
Тит. 308 (Еоср. 1633).—Невщаеть члвкь, чи 
дочекаєть прмшлого часу, невюдаєть, чи до¬ 
чешете и завтрішнего дна Гал. Кл. Раз. 
І, 238—Я тя зді, не ти мене дочекаєш Бар. 
Письма, 73.— Благодару тя ижем дочекад 
науку и чуда твоі оглядати 6в. Реш. 333.— 
Даст Бгь дочекати світьтого Воскресенія Прот. 
Полт. С. II, 91-6. (1681).—(Лящь) ведочекав- 
шися, шоль до пана Потоцкого Літ. Льв. 
240.—Зичу,., аби онь... рокь по року в дол- 
гіє літа целебруючи, таковьгх же хвалебних 
Сте дал дочекивати Рук. № 0.4°. 86, к. 95.— 
Царь турецкій, дочекавши осени, осадиль 
Камянець Літ. Сам. 116.—Не дочекаєшь ти 
бити царемь Рук. Хрон. 24. 

XVIII. Дай Вже дочекать на' прийдучій 
овторекь Кн. Нос. 45-6.—Коди би Богь давь 

історичний словник—II. 19 
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весни дочекати Укр.-Р. Арх. IX, 51,—Швед- 
скіе кгварвізони дочекають сейму тут Бел. 
Сказ. 251.—(Два) дочекав’ши третего дна, 

ждала обіт’ннци Сна своего Пам. укр. м. 
II. 392 (Рк. Унґвар.). 
ДОЧЕРЬ, рж. Дочка. 
XVIII. Засватавши... вь атамана городо¬ 

вого... дочер Хоз. Гетм. II, 194 (1706).— 
Петро Войцеховичт. взядь за себе дочерь по- 
койного п. Полуботка, полковника Чернігов- 
ского, вь жену Арх. Сул. 275 (1729).—Ти- 
мошт>... женился на Домні, дочери тогдашного 
господаря волоокого Бел. Сказ. 7. 
ДОЧЕСНОСТЬ, рж. (пол. йосгевповс). До- 

часність, тимчасовість, нетривалість. 
XVIII. Можемь вшакже латво тоа доробм- 

тисд щаслмвости, жебмемо тмлко вт> дочесно- 
стдхь сердца своего не затопдАЛи Науки 
парох. 103. 
ДОЧЕСНЬІЙ; прикм. (пол. йосяезпу). Див. 

Дочасний. 
XVIII. Лакйємоса хоробьі и утрати цоче- 

сного тілесного здоровд Науки парох.76. 
ДОЧИСТА, присл. Геть усе, чисто все. 
XVII. Инним о томь дочиста оповівши 6в. 

Вил. II, 50-6. 
ДОЧИТАТИСЯ, де. Прочитати до якого 

місця, вичитати. 
XVI. Читайже єго знову, ачей дочтешься 

Отп. И. П. кл. Остр. 1099. 
XVII. Тьіе слова ачт> самь з жалем на оннмь 

листе указуючи читал але она далей инших 
дочиталасе Арх. ІОЗР. VIII, III, 489 (1602).— 
И у инших стнх того свідоцтва дочитаєть¬ 
ся 6в. Реш. 302-6. — Чителника хто о том 
хочет знать одсьілаемь до Тестаменьту Ста¬ 
рого: дочитаєшся там досконале ІЬ. 439-6. 

XVIII. Она стаиеть лист читати. Дочитала ся, 
якь улюбивь Алезандерь сна еи Ал. Тиш. 98. 
ДОЧКА, ДОЧЬКА, рж. Особа жіночо¬ 

го поглаву в стосунку до своїх батьків. 
• XV. Дал есмь... дочьці своеи кнажиіов- 
дотіи ЮРГр. № 83 (1446).—Дочьки еврійсккє 
Чет. 1489 р. 17-6.—И у того дей Баска дочка 
одна осталася Ак. ЗР. 1,151 (1495). 

, ..XVI. Дщи, дочка Зиз. Лекс: 98.—Из своєю 
■ княгинею Настасією, дочкою пана Семена 
Олизаровича Пам. КК. IV, І, 31 (1512).— 
Доч’ко будь доброи надій 6в. Пер. 43—Межи 
всих трех дочок тоє именє пустили Кн. Гродск. 
Луцк. 169 (1562).—Прійдохь бо розлучити 
четовіка противь отца своего, и дочту противь 
матери своеи Отн. кл. Остр. И. П. 401. 

XVII. Дщерь и дщи: Дочка, цорка Бер. 
Лекс. г 39.—Дочка—дщерь Сиион. сл.-р. 22.— 

Дочка пана Рогатинского Ак. ЗР. V, 3 (1633).— 
О дочко наймилшая Ліств. 48.—Умерла дочка- 
твоа 6в. Вил. II, 142-6.— Вшедши дочка той- 

Иродіадьі и плАсавши, сподобаласд Иродови 
6в. Кадл. 985.—Даєм зятю и дочці ншой 
Тетяні половину січи из лукою Ак. Полт. 
Гор. Ур. III, 37 (1675). 

XVIII. Взявь у нась дочку у ночі кгвал- 
томь Марк. IV, 220 (Л. Маз.). —Пришла 
дшерь чмли дочка вшетечницн Иродіади 
Науки парох. 226.—Имієть отець за виннихь 
жену сина дочку или .зятя... отьприсягтися 
Стат. 43-6. 
ДОЧУВАТИ, ДОЧУТИ, де. 1. (звичайно 

з запереченням). Добре, як треба, чути 
XVIII. Аддруша... не зовсімь гараздь до¬ 

чуває Кн. Нос. 24-6. 
2. Ухопити слухом. 
XVIII. Глухий не дочуєт, то пригадаєте 

Клим. Прип. 208. 
ДОЧУТИСЯ, де. Почути. 
XVII. Дочулся Константинь цесарь, ижь 

царь перскій пришоль зь великою потугою 
Рук. Хрон. 269. 

XVIII. Султань Турецкій дочувшися о про- 
палихь єго вь Січи Запорожской виборниць- 
янчарахь, ведми узлилея Літ. Бел. II, 366.— 
Марко. .. дочув’шися о чудотворной іконі... 
иойшов’ поклон отдат Ик. Зоз. 5,—Полковникь. 
Судима... когда дочулся, что я намірень. 
іхать о своємь козачестві искать... бєть не¬ 
щадно плетми Арх. Мот. 188 (1767). 
доччинь, прикм. Що належить дочці. 
XVI. Сорочокь тещиинхь десет, а доччиннхь- 

осмь Кн. Гродск. Луцк. 161 (1571). 
ДОЧЬРЬ, рж. Див. Дочерь. 
XV. й вдасть зань (Ростислава) пакн ко¬ 

роль Угорьскьш дочірь свою Ип. 794 (1243);, 
ДОШАРОВАТИСЯ, де. Дошукатися. 
XVIII. А німь другій зброй дошаровалея,. 

воліль утікати, нежели до меча хваталея:- 
Літ. Гр. 57. 
ДОШКА, рж. Плоска з обох боків платина 

випиляна з дерева, або витесана з каменя. 
XV. А коли, у великую воду, дерево попло- 

веть, а любо дошки, а хто своє перейметь,. 
а любо дружнєє, вь томь имь ся правовати Ак. 
ЗР. І. 145 (1494). 

XVII. Єдна панна ухватившисд за дошку, 
припльшра до скалм Гад. Кт. Раз. 446.— 
В’ Цркві Вознесенід Хва знайдуетсА образ, 
на дошці древдной вммаліованьгй Газ. II. н. 
77.—Десятеро приказаний лрикяв на двох 
скрижалях, тоєст на двох дошках камяних 
6в. Реш. 32—И заразь зволокти з’ себе шатш 



Дошльїй Дощити 819 

ской, пустмлем’сд на дошці вь море Жит. 
Св. 1678 р. к. 150,—Дам тобі (Моисеови) 
дошки камешшя Крон. Всб. 47. 

XVIII. Дошку тую прострелю Тих. № 8, 
к. 18-6.—Таль лежить дошка мармурова бі¬ 
лая Путн. Іер. 19. 
дошльїй, прикм. Дорослий, повних літ. 
XVI. Вшелякіє пожитки мають бнти в за¬ 

ве доваяе и держане даванні и злецонн завжди 
человікови... вь літєхь статечннхь дошлому 
Дам. КК. IV, 49 (1597). 
ДОШУ КОВАТИСЯ ,-КАТИСЯ, де. Розшуку¬ 

вати., розшукати, шукаючи знаходити, 
знайти. 

XVII. Микита Милашеако, дощукуючися 
шкоди своєї черезь овчаррь,... на котрих то 
вшпей менованних господарувь Демченкувь и 
их вувчарувь упадавь, же чрез их власних 
шкодуеть Ак. Полт. Гор. Ур. І, 88 (1667).— 
Дано нам відат през зацних персонь, дозна¬ 
них в ремеслі мелницкомь, що ся и дошу¬ 
кало, же Грицевой Добишовой уменшено 
води на пядей дві ІЬ. III, 37 (1675). 

XVIII. Чрезь своихь висланихь, зь добрь 
своихь, оть людей посполитихь собі чиншовь 
належнихь, подлугь зобополной ухвали и по- 
становленя, каждій дошуковатися мітиметь 
способі Літ. Бел. II, 228,—Неотмовне будемся 
винного тому ділу дошукувати іЬ. III, 
175. 
ДО-ЩАДКУ, ДО ЩАДУ, ДО-ЩАТКУ, прим. 

До останку, до решти, цілковито, остаточно. 
XVI. Всачєски, дощадку Зиз. Лекс. 97,— 

Аггли... не могут дощадку всю исност его 
бозкую огорнути Катех. а внзн. в. 137. 

XVII. Вьсачєски: Вшєлаким способом, до¬ 
щадку, весма, отнюдь Бер. Лекс. 25.—Опасво. 
Пилно, досконале, статечне, овшеки, всесь- 
вершенні, с’ пмлностю, ажь дощаду аж до 
дна ІЬ. 197—Бісовскіи войньї помочу Бзкою 
дощаду звітажйєть Тр. пости. 395.—(Анти¬ 
христ) облудне будет са показовати... жидов 
ошЖкав’ши до щадку яко би власний Хс Пам. 
укр. м. IV, 391 (Рк. Дуб.).—Члвкь... все 
дощатку штоколвекь злого терпггль вьіли- 
чаєть 6в. Вил. II, 56-6. 
ДОЩАТЬІЙ, прикм. З дощок, з дощечок 

зроблений, дощаний. 
XV. А даль єсмь на немь 50 гривень кунь, 

а 5 локоть скорлата. да брові дощатиє Ип. 
904 (1287). 

XVII. Даль єсмь за село осмь гривень 
кунь, а нят локтей шарлату, жебрьшн дощатои 
Крон. Соє. 308.—Поясь дощатий срібрво- 
злоцістий Тест. Ад.ам. 169. 

XVIII. Поясь... -срібний дощатий, сутозло- 
цистий Докум. Млр. V, 118 (1717).—Ланчу- 
жокь золотій дощатий Арх. Сул. 218 (1744).— 
Палубь дощатій маліований Укр. ист. м. 
37 (1748). 
ДОЩЕВАТЬІЙ, прикм. Див. Дожчеватьій. 
XVIII. Ночь также хмарна и дощевата— 

обложнимь дожчемь ажь до світа Дн. Марк. 
III. 203. 
ДО-ЩЕДКУ, ДО ЩЕНТУ, прим. (пол. бо 

32с2§іи). Див. До-щадку. 
XVII. Дощенту—опасни, всесовершенні Си- 

нон. сл.-р. 22.—Пань от нас найбарзій потре- 
бует’, абмемо пожадливосте... от себе откшули, 
и до щенту уморили Тит. 282 (П. Мог. 1632).— 
Гетмань поражепьшь и до щенту знесевьшь 
зостал Рад. (Марк.). • 59. — Непріятедя 
знести до-щенту Дм. Рост. 36 (1698). — 
Умань, преславній городь украинскій погра- 
ничяій ... до щенту спалили и спустошили Літ. 
Сам. 124,—Турецкоє войско знесенно дощенту 
ІЬ. 180,—Оть нихь до-щенту вигубленні не 
били Рук. Хрон. 197. 

XVIII. (Юрій Хмелниченко) якь шаленій 
много невинного народа вирубаль, и увесь 
до щенту вирубаль би Літ. Вел. II, 22.— 
(Полтавці) доми ихь зо веего до щенту розгра- 
бовади ІЬ. 164— (Саранча) пашні яриніє єще 
невижатіє и трави невикошенніє всі до 
щенту віела іЬ. III, 86.—Жьщове напав’ши на 
город Моав ’лю збурили и до щен’туєго спалили 
Пам. укр. м. І, 259 (Рк. Тесл.).—Місто нше 
спалили, мури до щедку роівалАЛи іЬ. 316 
(Рк. Тесл.). 
Д0ЩЕТКА, рж. Див. Дощечка. 
XVIII. Захари написав на дощетці Пам. 

укр. м. II, 108 (Рк. Тесл.). 
ДО-ЩЕТЬІ, присл. Див. До-щадку. 
XVI. Діаволь толикую завис.ть ішаєть на 

Словенскій язьїкь, же ледво живь оть гніва, 
радь би єго до щети ногубиль Ак. ЮЗР. II, 
210 (И. Виш.). 
ДОЩЕЧКА, рж. Здрібн. від «дошка», таб¬ 

личка. 
XVII. Дщмца: Таблмца, дощка, дощечка, 

ґонть Бер. Лекс. 39. 
XVIII. Вижди три дощечки для поправки 

свічь трикирньїх Ризи. Соф. Кн. 128-6. 
ДОЩИКЬ, рм. Здрібн.' від «дощь». 
XVIII. Во весь день дощикь ишоль Дн. 

Марк. III. 133—День... мокровать я зь до- 
щикомь гуетенкимь іЬ. 168. 
ДОЩИТИ, де. Падати дощеві, дощувати. 
XVIII. Вь ночі перестало дощить, однако 

жь ночь хмарна и віл^отна Дн. Марк. III, 133 
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ДОЩИЦА; рж. Див. Дощечка. 
XVI. Ояь попросиль дощицу и написали 

рекучи іоан’нь єсть 6в. Пер. 27. 
ДОЩКА, рж. Див. Дошка. 
XV. Повелінь са покрьітн дощькою Чет. 

1489 р. к. 45-6. 
XVI. Ворота дворньїє побили, дощку ви¬ 

били Кн. Гродск. Луцк. - 236 (1564).—Ви- 
дель в дверех сенннхь допику вибитую ІЬ. 
492 (1571).—Листь Гер’мановь цель, сухь на 
край дощки зяашоль Си. прот. Лют. 65. 

XVII. Доска: Дощка, днл, дранмда Бер. 
Лекс. 39. — Дощчка — доска, дщица Сияон. 
сл.-р. 22.—Росказаль Бь учинити дощику зо¬ 
лотиш чистую 0 обр. 3.—Кгдн ся дощка верх¬ 
няя зь труни зсунула, обачено бьшо тіло 
надутоє Копист. Пал. 470.—О трупно... ти 
ма замкнеш’ своими чотирма дошками Тит. 
42 (Саков. 1622).—Кодца в дощкахь золотьщ 
починіте Крон. Боб. 47-6. 

XVIII. Козаки... указанноє число фашинь, 
сваєвь, дощокь и колля зь неменшою трудностию 
за кидка верствь на своихь плечахь носили Об. 
Черп. 118.—Коди на мору розобєт’ся окренть, 
людіе хватаются дошки Собр. ІІрип. 34,— 
Лечь ту его думу и завзятост, смертяоє пресікло 
наитіе, и до гробних вметнувши єго дощокь 
всі его сказовало штенции Вел. Сказ. 247.— 
Десят дощокь для управньїхь надобностей 
Расх. тетр. риби. ц. 14-6. (1795). 
ДОЩКОВАТЬІЙ, прикм. До дошки подібний. 
XVIII. Госцу строковатнй, дощковатнй, 

вансоватнй, гостець пушний, завротистнй, 
трудова,тнй, запріщаю тебі Богомь жьгвнмь 
Угр. Заг. 55. 
ДОЩОВЬІЙ, прикм. Див. Дожчевьш. 
XVIII. Инкаусть зь дощовую помішался 

водою Гр. Барск. IV, 34. 
ДОЩУПАТИСЯ, де. Домацатися. 
XVI. Не вімь, для чого єе в. м. читати не 

хочешь: тамь би ся в. м. правди рихло дощу- 
падь Отп. кл. Остр. И. П. 413.—Обачишь... 
ясную правду, котороє ся и падьцемь дощу- 
пати можешь Антир. 915.—Чьггайте синоди 
давше,—обачите, же ся правди дощупаете 
ІЬ. 971. 
дощь, рм. Див. Дождь. 
XVII. Четвертого дня за пул дня, бо их 

дощ зогнал, за горілку, що пропили —грощ 
18 Арх. ЮЗР. І, XI, 438 (1658).—Дощь окрутне 
великій перешкодиль Літ. Льв. 241.—Весна 
била барзо сухая, не хотіль дощь падати 
ІЬ. 259. 

XVIII. Колиб дощь нешов, тоб поіхав Клим. 
Прип. 22.2.—Літа марне плинуть якь би- 

стрие ріки, часи молодие якь з дощу потоки 
Укр.-Р. Арх. IX, 231,—Дощь, якь началь 
зь ночи кти, то до полудня ишоль хорошій 
Дн. Марк. І, 224,—День бьшь хмарний зь 
дощемь густенкимь ІЬ. III, 224. 
ДОЩЬІЦА, рж. Див. Дощечка. 
XVIII. їмя ему Іоань начерта на дощици 

Укр.-Р. Арх. X, 272. 
ДО-ЩЯДУ, присл. Див. До-щадну. 
XVII. ВНдаль декреть таковьщ, аби всіхь 

діточокь, мещмзни не живити, и вколо Вио- 
леєма, допущу побити Бер. Вірші, 82. 
Д0ЬДАТИ,-"БСТИ, де. 1. їсти, з їсти до 

кінця, поєною мірою. 
XVII. Постила Пречстад Два и но тнмь 

того не доідала и. не допивала Гал. Кл. Раз. 
303. — Постішо з’ доброи волі своеи.... не 
докладаючи потммь, чогосмо не доми и не 
допили ІЬ. 

2. Набридати, набриднути, уїдатися, уї¬ 
стися. 

XVII. Горко доіли Богу такь, же и вь 
сердцу ему и в о очахь оть йихь горко Дм. 
Рост. 89 (1698). 

XVIII. Доівь до живого Клим. Прип. 211. 
Д ОЬЖДЖАТИ ,-ЬЗДИТИ ,-ЬХАТИ, де. їха¬ 

вши досягати, досягти якого місця. 
XV. И нілзі би ему их полкомь доіхати 

тою рікою Ип. 361 (1148).— Хотіль бихь 
доіхати до Любомлд ІЬ. 899 (1287). 

XVII. Достизаю: Дохожї/, доіжджаю, до- 
гоеюю Бер. Лекс. 211. 

XVIII. Они, не доіздя до Мелеховой мо¬ 
гили, поступили вліво Сб. Мат. Лівоб. Укр. 
157 (1765). 
ДОЬЗДНЬІЙ, прикм. від «до?ьздь», приїз- 

дний. 
XVIII. Оную (опись) закрепивь своєю ру¬ 

кою, привозить вь полковую Переясловскую 
канцедярию и отдать при доіздномь своемь 
докошеній Арх. Мот. 38. (1739). 
ДОЯРІ), рм. Хто доїть худобу, доїльник. 
XVIII. Доярь, которнй корови доить Оп. 

им. Дав. Апост. 155. 
ДРАБАНТОВАТИ, де. Іти, подорожувати. 
XVI. Первиє благочестивие царіе христіан- 

скіє... пішо вь пустиню драбантовали Ак. 
ЮЗР. II, 216 (И. Виш.). 
ДРАБАНТЬ, рм. (йол. ПгаЬапі, іт. ІгаЬап- 

іе, фр. йгаЬапі, нім. ТгаЬапІ). Жовнір осо¬ 
бистої королівської, також папськії, варти. 

XVI. Драбанти кричать до люду: абасо, 
аб'асо, то єсть: «падайте, падайте!» Посл. до 
дат. 1129.—Коди его (папежа) несуть на но- 
силкахь до костеда, тогди, предь нимь йдучи, 
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драбантьі кличуть Арх. ЮЗР. І, VIII. 530 
(Йол. прот. ун.) 

XVII- Тим дві роті бнлм пребранн в жод- 
нгаровь якобн драбан’товь а сторожов тала 
Кролев’ского Кіі. Рож. 73-6. 
ДРАБИНА, рж. (пол. бгаЬіпа, ст. кім. 

Ііарре). Прилад з двох рівномжтх жердин, 
сполучених щаблями. 

XVII. Лжтвица: Драбина Бер. Лекс. 74,— 
Драбина—ліствица Синон. сл.-р. 22—Ладе 
шли през тую драбмиу до нба, падали на 
землю з’ драбини Гал. Кя. Раз. 503.—Іаков 
патріарха драбину видівь од землі до небес 
Єв. Реш. 289-6.—Послушаніє ест совершен- 
ною драбиною до Нба Рад. Ог. 72.—Виділи 
замки ціли и темницу зачинену и драбину, 
по которой всходят до темнмцн далеко от 
темнадцн лежачую Жит. Св. 234.—Рвдяне... 
почали... драбини приставляти Крон. Воб. 
234.— Ивоня... піхоту зь драбинами до міста 
припустиль, которая барзо прудко паркань 
перешла ІЬ. (др.) 282. 

XVIII. Хмелницкій до обозу Лядскего ко¬ 
тити веліль (махини) зь прибраними кь тому 
еще високими драбинами Літ. Бел. IV, 52 
(Пов. 1728). — Подіймаеіь челоЕіка зь дра¬ 
биною високо и держить на зубахь Гр. Барок. 
І, 167—ЬІадобно щоби при каждсй хаті сто¬ 
яла драбина легка Укр. Госп. Пор. 78. 
ДРАБИНКА, рж. Здрібн. від «драбина». 
XVIII. Я з гори буду співати, якь з драбинки 

... ступати: ля, сол, фа, мі,, ре, уть Вірші 
воскр. 135. 
ДРАБИНЧАСТІЙ, - ЧАТЬІЙ, прикм. Що 

має драбини, з полудрабками (віз), літер¬ 
ний. 

XVII. Тіло его нагое па драбинчастомь 
возу сіномь прикритое привезено в Гадяч 
Літ. ІІолск. 26-6. 

XVIII. Заковавши вь желіза и положа па 
драбинчастій возь, приказали... еєзти мене 
вь катедру Автоб. Свящ. 332.—Простої дра- 
бинчатнй возокь Арх. ЮЗР. І, II, 360(1766).— 
Возь воловий старьій драбинчастий Арх. Вед. 
м.; нерозб.' спр. (1780). 
ДРАБСКЬІЙ, прит. від «драбг», жовнір¬ 

ський. 
XVI. Послаль бьі твоя милость вь чась 

пенязи на кождую особу за службу ихь драб- 
скую, яко иншьімь драбомь Арх. ЮЗР. VIII. 
V. 91 (1552). 
ДРАБЬ, рм. (пол. і чес. (ЗгаЬ, вім. ІгаЬеп). 
Жовнір піший, пішак. 

XVI. Маєть онь на тьіхь замкахь ховати, 
на своихь пінезехь, пятдесять драбовь, и 

тежь слугь своихь почоть немалий Ак. ЗР. 
II, 182 (1527).—Телерь драбьі замку стерегуть 
Арх. ЮЗР. VII, І, 81 (1552).—Драбомь аби 
старостове жадного утиску не чинили, але 
драба маєть судити ротмистрь чьей роти єсть 
Ак. ЮЗР. І, 149 (1559).—Для незаплати 
заслужоного з скарбу нашого драби... внт- 
ривати пе ногут не маючи за што одежи ку¬ 
пити АтсЬ. 8ап§. 105 (1566). 

XVII. Оруженосєц’,, Дардонос: драбь з’вс- 
дочнею Бер. Лекс. 198.—Драбь—оруженосець, 
дардоносець, даронець Синон. сл.-р. 22 — 
ІІосдад ротмистра з пятидесятю драбов, аби 
поймали Ілію и привели Жит. Св. 544-6. 

XVIII. И там о Хвн шати стьтє метали дра- 
бове кост’ки Пам. укр. м. II, 233 (Рк. Тесл.). 
ДРАБЬ! НА, рж. Див. Драбина. 
XVIII. За издідку двух драбьшь на нзбу 

майстру—4 о. 60 к. Расх. тетр. рибн. ц. 12 
(1795). 
ДРАБЬІНЧАСТУЙ, прикм. Див. Драбинча¬ 

стий. 
XVIII. Кь палубами и к кодясамь и к ко¬ 

зами гдабчастнмь, также колісь потреба и 
к тьшь драбинчастими Клим. Вірші, 184. 
ДРАГАНЬ, рм. Див. Драгонт.. 
XVII. Зь приданими собі зь гвардій иашсє 

двіма драганами, одснлаемо Діар. Фил. 143. 
ДР АГОЛЬНОЕ, прикм. Побір з драголів на 

рогатках. 
XVI. Кь тому придаемь на тоежь войтов- 

стбо драгольпсе и подводнсє, вь місті Ве- 
лижскомь приходячоє Ак. ЗР. III, 297 (1585). 

Див. Дряголь. 
ДРАГОНЬ, рм. (пол. йга§оп від лат. йгасс— 

смок). Кінний жовнір, що може битися 
і верхи і пішо. 

XVII. Надано... при каждомь полку три¬ 
ста Ншцовь драгоновь для остороги ліпший 
Літ. Льв. 259. 
ДРАГОНЬЯ, рж. (под. йга§спіа). Загін 

драгтів. 
XVIII. (Вигсвскій) началь полскоє войско 

и драгопію затягать Літ. Гр. (рк.), 68-6.— 
Полскихь людей три тисяча драгоніи вір- 
ност и присягу свою зломали Вед. Сказ. 50.— 
Драгонія... Гетмана зрадила Літ. Бел. IV, 
8 (Пов. 1728). — Послаль кь нимь... двісті 
чловікь драгоніи ІЬ. 16. 
ДРАГУНЬ, рм. Див. Драгонь. 
XVIII. Отдають... драгунами прсвіявть 

хлібний Вас. 36. Мат. Лівоб. Укр. 75 (1722).— 
(Козаки) всіхь тихь драгуЕСВь ц кріпко бо- 
ронячихся вь певь вирубали Літ. Бел. IV, 16 
(Пов. 1728). 
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ДРАГУНЬЯ, рж. Див. Драгонія. 
XVII. Кидканадцять тисячь люду воєнного 

грошового опрочь драгу пі,єи и вибранцовь 
Літ. Сам. 12. 

XVIII. Из драгунією німєцкою, дяхамь 
измінившою, до Хмелницкого пришли Кр. 
оп. Млр. 220. 
ДРА ГАЯТЬ, рм. (пол. сіга^апі з гр. трауа- 
мчда), Бот. Авка^аїш; (умуватий сік з 
нього. 

XVIII. Дра§антовь немножко положить 
Рази. марц. 241.—Драбанту намочить нол- 
гарцн на ночь ІЬ. 250. 
ДРАҐАНЬ, рм. (пол. бга’дап). Дме. Дра¬ 

нть. 
XVII. И инших дракгановь килканадцети 

шкодливе и смертелне ностредили Арх. ЮЗР. 
III, IV, 597 (1651). 
ДРАГАРЬ, рм. Покрівля, дах, верх. 
XVII. Кровь: Домь, стел а, покрите, дра- 

їарь, дах, намкт’ Бер. Лекс. 68,—Драїарь— 
кровь Спеон. сл.-р. 22. 
ДРАҐОМЬТА, рж. Дорога річ. 
XVIII. Тогда узрівши срібро члвкь из 

далека, як теперь драґоміту будеть бігиути: 
он будет гадати, ижь вода сд блшцьіт, ано 
срібро Пам. укр. м. IV, 304 (Рк. Тесл.). 
ДРАГОНІЯ, рж. Див. Драгонія. 
XVIII. Хотять... имя войска Запорожскаго 

згладити, а козаковь вт, дракгонію и салдати 
передернути Марк. IV, 218 (Лист. Маз. 1707). 
ДРАЖІНИТЕЛКА, рж. Жінка, що дражнить, 

дратує. 
XVII. Біда дражнителко а откупленое мй- 

сто гудубмце Кн. Рож. 207-6. 
ДРАЖНИТИ ,дс. Дратувати, дрочити. 
XVII. Раздражаю: Дражни, обрушаю, цо- 

бужаю ку гнйву, посрамлдю Бер. Лекс. 
134—Дражню—раздражаю, нодражаю, поера- 
мляю Синон. сл.-р. 22.—Августь цесарь пи¬ 
сали до Лентулюса гетмана своєго, аби ся не 
важиль дражнити войною Сзрматовь Копист. 
Пал. 1103.—Пилне ихь просидь, абн не драж¬ 
нили римлянь Рук. Хрон. 197. 

XVIII. Начнуть... по містах по дворахь 
фи дражнмти Клим. Вірші, 107. 
ДРАЛА, прим. Навтіки, навтікача. 
XVIII. Туть Адамь изь пекла драла Пер. 

Мат. І, 1, 275. 
— дати, висікти, відшмагати, віддуба¬ 

сити. 
XVIII. Ище ми и до віта єи суку попремо 

да и там драла доброго дамо Довг. 95. 
ДРАНИЦА, рж. Тонка дошка, вживана зви¬ 

чайно на покритті дахів, дещиця. 

XVI. Полчетверта десять чедовікь и то 
зь не|остаткомь дерева и драниць и безь 
коней до него прислали Ак. ЮЗР. І, 115 
(1542).—Зличиль єсми, отьєждаючи, драниць 
осмьдесять а мостниць шестнадцать Арх. ЮЗР. 
І, І, 38 (1571).—Подле церкви домь старий, 
драяицами побитий ІЬ. 368 (1593).—Свирень... 
новими драннцами накритий Ак. ЮЗР. II, 
200 (1598).—Побито дранг.цши, гвоздьем де- 
ревеиьщ позбивано Арх. ЮЗР. І, VI. 288 
(1600). 

XVII. Доска: Дошка, дьш, дравмца Бер. 
Лекс. 39.—Драница—доска, дека Синон. сл.-р. 
22. 

XVIII. Куплено драні, шестсот двадцать 
драниць Расх. тетр. риби. ц. 9 (1792). 
ДРАНТВЬІЙ, прикм. Див. Драний. 
XVII. Драптвих сорочок три Прот. Полт. 

.С. II, 258 (1694). 
ДРАНТЬЕ, рн. Стара, подерта одежа, лах¬ 

міття. 
XVII. Вже мні не носити таких шат, симь 

мні дрантием до смерти трусити Др. Ол. 
Ч. Б. 154. 
ДРАНЬ, ДРАНЬ, рж. Надібок з драниць-, 

драниці, дертиці: 
XVII. На будинокь дерева, драні вдрати 

Унів. Палія, 159 (1700). 
XVIII. Драні з Любеча сорокь шесть копь 

в Прилуку зислано Кн. Иос. 52.—Пошло .. 
на всю деревню и дрань шестдесят три рублі 
Кн. Цеху Кол. 12-6 (1749).— Ледпикь... подь 
дранію Оп. ст. Млр. III. 208 (1767). 
ДРАНЬІЙ, прикм. Подерпьий, шаарпатй. 
XVIII. Кожушипа чорная драная Бьгг. млр. 

обст. 350 (1723).—Другая хуста... драна и 
зашивана Ризн. Соф. Кн. 112 (1743). 
ДРАПАТИ,-ПНУТИ, де. Дерти, подерти, 

шкрябати, шкрябнути, скребти, скребнути. 
XVI. Видили єсмо... на шин, полевой сто- 

роне нижей уха, рану дрананую ажь до крови 
Арх. ЮЗР. І, 1, 314 (1591). 

XVII. Василей Шабановичь... вь вокьно 
драпати сталь Арх. ЮЗР. VIII, III, 483 
(1601).—Зубами кусали и драпали 36. 
1693 р., к. 79-6.—Князь Чарторійскій івань... 
пришоль до дверей княжого покою к драд- 
нувь, якь медведица Крон. Лит. 342. 
ДРАПАТИСЯ, де. 1. Свербіти; чухатися. 
XVII. Копошатисд: Свербиги, илм скро- 

батисд, дршіатисд Бер. Лекс. 66. 
XVIII. И то не політична розвалятися 

и ростягати на столці, драпатися, кивати но¬ 
гами Політ. 47. 

2. Дертися, видряпуватися. і 
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XVII. Той пастнрь... мі/сілсд драпати по 
острнх’ хростмнахь Рад. Він. 388. 
ДРАПАЧИННЬІЙ, щит. Дряпучий (?). 
XVII. Драпачинннй—драчивь Синон. сл.-р. 

22. 
. ДРАПЕЖИТИ, де. Див. Драпіжити. 

XV. Мають ихь судити по дав йому, але не 
■мають ихь дрзпежити по давному Ак. ЗР. 
1,199 (1499). 

XVII. Убогихь людей драпежать и надь 
ними ся збиткують Діар. Фил. 111, 
ДРАПЕЖЛИВЬІЙ, ДРАПЕЖНЬІЙ; прикм. 

Див. Драпіжний. 
XVI. бсьмо туть прііхади до Полски, межи 

дралежнне волки, то єсть, межи пси Ляхи 
Ак. ЗР. IV, 160 (1597). 

XVII. Ихь, яко пагубннхь и драпежннхь 
волковь... изгнадь Вопр. 102.—Панове и пре- 
ложоннє'згода вь звіровь и птаховь драпеж- 
ньіхь ся перекинули и подобньши стали Діар. 
Фил. 111.—Левь драпежливий Транкв. П. М. 
83. 
ДРАПЕЖСТВО, ДРАПЕСТВО, рн. Див. Дра- 

пішетво. 

XVI. Оть тивуновь Кієвскихь великій имь 
кривди и втиски и драпежства діються Ак. 
ЗР. І, 355 (1503). 

XVII. О котороє драпество великій плачь 
а нарекане на уряди Копист. Пал. 928. 
ДРАПНУТИ, де. Див. Драпати. 
ДРАІТБЖИТИ, де. (йол. (Ігарізгус). Ра¬ 

хувати, розбоєм жити. 
XVI. Маршалок... випьі непомерннє з лю¬ 

дей тамошних берет и их драпіжить АїсЬ. 
&п§. VI, 220 (1558). 

XVII. Ти рьщерю драпіжь Рук. Хрон. 
8.—Чужєє грабдт и драпюжат 6в. Вил. 
21. 
ДРАПВЖНЕ, присл. (йол. сігаріе піе). По- 

рабіжницькому, по-розбійницькому. 
XVII. Без лютости драпіжне живота зба¬ 

вили Діал. Волк. 65. 
ДРАІТБЖНИКЬ, рм. (пол. сІгаріегпіЬ). Здир- 

ця, робітник, розбійник. 
XVII. Слухаймо драго&жникове, слухаймо 

всі, которні до товаришовь и ближнпхь 
своіх суровьімя єстес’мо и нелітостливьши 
бв. Еалл. 466.—Поспинають Ха... драпіж¬ 
ники Гал. Кд. Раз. І, 90.—Той робакь бреть 
ести и шарпати драпюжниковь, которьщ те- 
.перь шарпають чужоє доброє и з’ідають Гал. 
Кл. Раз. 138.—(Казимерь) перше драніжни- 
ковь ускромидь Літ. Полск. 4,—Удопь... не 
пастир але драпіжца драпіжник 36. 1693 р. 
ж. 78. 

ДРАПШНЬІЙ, прикм. (йол. йгаріегпу). 1. 
Рабіжтй, здирницький. 

XVI. Для небез’печности оть драпіжннхь 
Турковь... тррно било такь великій з’єздь 
отиравовати Ист. о разб. Флор. соб. 435. 

XVII. Урядники єго лакоміе и драпіжніє 
Рук. Хрон. 284. 

XVIII. Чдовекь драпгежннй никому не даде. 
Тндко рад кую любо персону лупити: жебьі 
могль якож кодвекь шкатулу набити Клим. 
Вірші, 16.—Ромодановский ... войска драпіж¬ 
ного от того рабунку не отвернуль Вел. Сказ. 
187,—Сами знаєте, що вамь діють Москалі 
и свои драпіжній пани Літ. Вел. III, 112.— 
Драпіжній оній и безь человічньй народь 
Евиопскь Гр. Варск. І, 295. . 

2. Хижий. 
' XVII. Вовка в скорі овечей по'зубех дра¬ 
піжних знай Арх. ЮЗР. І, XI, 315 (1609).— 
Драпіжний ястребь Гол. II. М. II, 135 
(П. беоф. 1637).—Птахи пекелньш, драпгеж- 
нии Гал. Каз. 63.—Онь якь оредь драпіж¬ 
ний Ієрусалим пошарпал 6в. Реш. 422-6. 

XVIII. Хитрій лись и драпіжній водкь 
Турчинь Літ. Вел. II, 351. 
ДРАГТБЖСТВО, рн. (пол. (Тгаріейзілуо). Ра¬ 

дування, здиретво. 
XVI. Вьсхшценіє, пориван’є, .драпіжство, 

ухаплен’є Зиз. Лекс.96.—Хищеніє, шар’панина, 
драпіжство ІЬ. 109. 

XVII. Драпіжство—хищеніє Синон. сл.-р. 
22.—Что єсть лакомство,: драгоьжство, за- 
бойство? чи ли не течепІА пожадливостей плот- 
ских? Рад. Ог. 185. 

XVIII. бета много... ненависти, драпіжства, 
лупежства Пам. укр. м. IV, 327 (Рк. Тухл.).— 
Виділь на око єго милость пань нолковникь 
войска коронного, ижь драпіжтево і^елять 
и здраду уста ихь глаголють Літ. Вел. IV, 
201(Діар. Ок.).—Тамо путници необикоша хо¬ 
дити, великаго ради драпіжства и боязни оть 
разбойникь Гр. Барск. І, 304. 
ДРАПШЦА, рм. (пол. сігаріеіса). Див. 

Драпіжникь. 
XVI. Хищ’никь, драшьжьца Зиз. Лекс. 109. 
XVII. Хищникь: Драгоьжца, лушжца, раз¬ 

бойникь Бер. Лекс. 185.—Драпіжца—хищ¬ 
никь Синон. сл.-р. 22—Неєсьтемь такий, якь 
ші’шиє ладе: несправеддивьіе, драпіжци, пре- 
любодійцн 6в. Рещ. 4.—Дралгажцов, лихвд- 
ров, криволрисдзцовь... нолепь світь Рад. 
Ог. 28.—Годепь той человікь смерти, яко 
драпіжца Рук. Хрон. 101. 

XVIII. О драш&жцах никогда ненаснща- 
емьгхь Клим. Вірші, 16.—Козаки, чили паче 
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ріщи халастра и драпйжци братієй своєї... 
вь доми своя розволоклися Літ. Бел. П, 178.— 
Писали Запорожці до Гетмана, ускаржаючися... 
на драпйжцовь индуктовихь їїереволочанскихь 
ІЬ. III, 176. 
ДРАПБЖЬ, рм. (цол. сігарісг). Грабіж, 

рабунок. 
XVIII. Комуж речем подобен драпіжь, 

токмо волку Клим. Вірші, 16. 
ДРАГГБЗНЬІЙ, прикм. Див. Драпіжний 2. 
XVIII. Бороду мий вирваль, якь драпйзний 

волькь Интерм. 84. 
ДРАГТБЗСТВО, рн. Див. Драпіжство. 
XVII. Вьсхищеніє: Порьшанье, драшьзство, 

ухапленье Вер. Лекс. 25.—Хищеніє: Шарпа¬ 
нина, дралюзство ІЬ. 185.—Тамь болшеє дра- 
пйзство учиниль, нижь першей Рук. Хрон. 
174'. 
ДРАГТБЗЦА, ДРАПЬСЦА, рм. Див. Драпі¬ 

жки кь. 
XVIII. О буптахь вь городахь и о скараню 

бунтовщиковь и драпйзцовь Літ. Вел. III, 
5.—Чому мд лишаєшь ту межи невйр’ними 
Жидами а драпісцами злими? Пам. укр. м. 
II, 332 (Рк. Увґвар.). 
ДРАТВА, рж. (нш. ОгаЬІ). Сукана або смо¬ 

лена шевська нитка. 
XVI. Покинувши некоторьіє шщо и дратву, 

ремесло своє власнеє, слово Божоє, не будучи 
на то послани, проповедали Аптир. 937. 

XVII. Яко дратва грубая но тонкої ече- 
тинце до сердца входйт Каз. № 32, к. 130. 

XVIII. (Швець) почнет своє всякоє налине 
роскладати яко то...' клинці їнтш дратви 
цнкнасарі и щетини Клим. Вірші, 103. 
ДРАТИ; де. і. Див. Дерти 1. 
XVII. Ворочаючи драно аж до кости оним 

желйзом тіло єго 6в. Реш. 261-6. 
XVIII. Чорти драли матір вашу Укр.-Р. 

Арх. IX, 48. ’ • 
2. Див. Дерти 2. 
XVIII. Изь иннх яз живих кожу з них 

драли Пам. укр. м. II, 140 (Рк. Тесл.). 
3. Радувати. 
XVII. Розбивалисмо людей розних и комори 

дралисмо Прот. Полт. С. І, 71 (1689.)-Збу¬ 
дуть пихи окрутнйкове, которьщ драли лю¬ 
дей, немилосердникове Рук. № 202, к. 187. 

— доброву, знімати дубову кору. 
XVII. Волно кгрунтоватись и на жадниє 

собі пожитки, такь на пашні доброву драти 
и ейвожати міти Мат. и Зам. 159 (1665). 

— дрань, добувати драницю. 
XVIII. Дановь заплату 1 р. тимь лищицкимь 

дюдямь. коіоріи драїть драли Дн. Хан. 29. 

Древний 

—пчоли, добувати бджоли з вулика. 
XV. Тьі бьі людемь своимь приказаль, ажьбьї 

вь нашой земьли звіру не били, а пьчоль не 
драли Ак. ЗР. І, 71 (1456). 
ДРАТНИЦА, рж. Одно з начиння шевського. 
XVIII. (Швець) почнет своє всякеє начтшє 

роскладати, яко то копила правила д радниць* 
стрелмцьі Клим. Вірші, 10 . 
ДРАХМА,' рж. (гр. йрауїхі)). Старогрецька 

золота чи срібна мотта. 
XVII. Драхма: Сьдержить шесть щелюгевь,. 

рожай, монйтьі, маючій в’ собі шест, або 
деедт пюназєй Вер. Лекс. 268,—Статирь 
еребреникь и сикль... єдкси Ціни и ваги били 
важит то чтьіри драхми по ґрецку Літ. Рук 
15-6. 

XVIII. Надіємся... логибшую древнихь вол- 
ностей нашихь драхму обрісти Вел. Сказ.. 
78 
ДРАЧА, рж. Здирання, поборів, здирство. 
XVI. ТогсЬод йоЬгусЬ ■ шіеіі піе тоЬлІ, га 

тпоЬіті іпзгуті іогсЬі і к Іоти га йгасгеіи 
і га ІиріезБшп Пам. КК. IV, II, 192 (1545). 

XVII. Великіе драчи и утисненія арбн- 
дами Літ. Сам. 168. 

XVIII. Хорунжій старинноє село... разо- 
риль драчею и работизною Оп. ст. Млр. І, 
386 (1721).—Людемь меншая драча Леліть 
Ип. Виш. 6. 
ДРАЧЛИВЬІЙ, прикм. Що робить 'здир¬ 

ства. 
XVIII. Онь и людемь велми тяжелг и вь 

подзорі уже оказавшись, а надто и вь судо- 
вихь раслравахь драчливь Вас. 36. Мат. 
Лівоб. Укр. 100 (1702). 
ДРАЧ-Ь, рм. Здирця, рабіжник. 
XVII. (Діавола ділі) на нодобенство м«т- 

никовь злих и драчовь, которьщ на дорогах?, 
купецкихь позасідавши купцов шарпают О обр„ 
126. 
ДРЕВЕНЬІЙ прикм. (поз. йЇ2Є\гіепу).. Див.. 

Деревяньїй. 1. 
XVII. Бернавский пріслаль кресть дрєвє- 

ннй, дробно різаний Арх. ЮЗР. І, XI, 376 
(1631). 
ДРЕВЛЕ, присл. (ц. ел.). За давніх часів, 

давно колись. Ш 
XVII. Слезн мні даждь бже, якоже древле- 

жені грішниці 6в. Реш. 18-6. 
— того, перед тим, передніше. 
XV. Древле бо того дрислаль (папа) к нему 

пискула Береньского и Камевецького Ип. 
826 (1255). 
ДРЕВНИЙ, прикм. (д. сл.). Давній, старий, 

стародавній. . 
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XV. Володимірь же 64 разуміа древнда 
я задіїАд на што приіхь (єпископь) посла 
по него Ип. 912 (1288). 

XVIII. (Стефань Ваторий) вь Козаках Дні- 
пронпзовихь... устроил чшь... позволивши 
імь подлугь старожитних и древнійших сбк- 
чаєвь между собою імітя нетилко менших 
начальниковь. но и найболшого воєвьвожда 
гетмана Бел. Сказ. 11.—Іміяху...Козаки и 
всі Малоросияне в себе права и привилея 
древнім и новин королевскии ІЬ. ІЗ—Онь, 
Искра.... согнавши з жилого грунта древнего 
Вюнискаго козака... озорннческимь сбразомь 
началь поступать Сб. Мат. Лівоб. Укв. 167 
(1766). 
ДРЕВНЯНЬЇЙ, прикм. (пол. Огетепіапу). Див. 

Деревякий 1. 
XVII. Древняньїй столльї Рад. (Маяк.) 7. 
ДРЕВО, рн. (ц. сл.). Дерево. 
XVIII. Воронь!, СІДЯЧИ на ДрвВІХЬ, про¬ 

тив!. слонца обертаются Пр. Росії. 13. 
ДРЕВОДЬЛЯ, рм. (ц. сл.). Тесля. 

" XVII. (Хс) завше бьщь на трудахь или зь 
Іосифом около теселства и дла того в той 
чась звано его древодшемь Домецк. 131. 
ДРЕВЦЕ, рн. Держално, держак у воєн¬ 

ному знарядді, 
XVI. Немальш шкоди... в поламанью тар- 

чей древець... стали АгсЬ. 8аи§. VII, 185 
(1567). 

XVII. Вітрь великий... стріли, потиски 
стрелбн древца... отбиваль Крон. Боб. 298. 

XVIII. Бунчукь тожь велце модний зь поз- 
доцістою галкою и древцем Вел. Сказ. 29.— 
Увиділь на едной могилі Татарина, древце 
копійноє зьпиемомьустромившого Літ. Вед. III, 
500. 
ДРЕВЯНЬ, ДРЕВЯНЬІЙ, прикм. Див. Де- 

ревяньїй. 
XVII. ДревАНЬШь и гливаншь начаддм’ 

назнваютсд ладе злми Гал. Кл. Раз. 359.— 
Знаходит (жидь) книгу древляни листки 
маючую Рад. Ог. 732 —Боги золотиш ... и 
древяньш носити будуть Кн. Рож. 183. 

XVIII. Кон’ми и волами рікь ненрехожають: 
аж сосудом древяньш к’ брегом препльївают 
Клим. Вірші, 189.—Древдн ключ, а воддн 
замок Пам. гкр. м. IV, 8 (Рк. Білявськ.). 
ДРЕКОЛЬ/ рм. (ц. сл.). Кіл, кілок, дрюк. 
XVII: Власне яко на разбойника якого 

припишете ко мні зь оружієм и дреколми 6в. 
Реш. 191. 

XVIII. Чому то пришли есте такь на мене, 
як на разбойника со оружієм и дреколми? 
Пам. укр. м. II, 229 (Рк. Тесл.). 

ДРЕКОЛЬЕ, рн. (ц. сл.). Кілля, кілки, 
дрюччя. 

XVIII. Зь луками, списами, шаблями я 
дреколіємь висипавшися, начали останокь Тур¬ 
кові.... доканчиватн Літ. Вел. II, 361. 
ДРЕМАНЬЕ, рн. Див. Дріманье. 
XVIII. Должно стрдстм от очей нашихь, 

дреманіе Сімя Сл. В. 529. 
ДРЕМАТИ, де. Див. Дрімати. 
XVI. Дремлєть вь полі Ольгово хороброе 

гніздо, далече залетіло Сл. о п. Иг. 11. 
ДРЕМЛИЧЕКЬ, рм. (пол. бггетіік). Хижий 

птах з породи соколів (?). 
XVIII. За дремличка шестдесять копієкь. 

Права, 678. 
ДРЕНТВ-ВТИ, де. (пол. (1г§<луіес). Дсреве-- 

ніти, знечулюватися, мертвіти. 
XVII. Чистаа панна окрутне дрентвіла Діад, 

Волк. 63. 
XVIII. Од рнков бндла уши дрентвіли 6в, 

Реш. 349 (1710). 
ДРЕНЧИТМ, де. (пол. <3г§сгус). Мучити, 

знущатися. 
XVII. Розннми муками оного мучили и дрен, 

чили Арх. ЮЗР. III, IV, 98 (1649).-Козаки, 
вьєхавьши в место Четвертню, што застали-- 
брали, жаковали и люде дренчьіли, били и 
мучили ІЬ. 260 (1649). 
ДРЕНЬ, рм. (пол. Г(І2ЄЙ, (Іґгегі). Осердя, 

стрижень (дерева). 
XVII. Изборноє Кедра: -Дренн цедру, дрн- 

жйнь дерева Бер. Лекс. 53. 
ДРЕШПАКЬ, рм. Кушнірський гребінь роз 

чісувати вовну. 
XVIII. Дрешнакь кушнірский 1 Арх. Вчд. 

м.; он. дв. Літк. (1767). 
ДРЖАНЬЕ, рн. 1. Див. Держава 3. 
XVI. (Пидать) розуміль, иже из дрьжанл 

иродового єсть и поедаль єго до ирода 6в. 
Пер. 74. 

2. (пол. йгганіе). Див. Дрижанье. 
XVII. Розпрь и отженм бодзнь и др’жан’е, 

котороє на нас настущ/єт Тр. пости. 670.’ 
ДРЖАТИ, де. Див. Дрижати. 
XVII. Стерегучм єго др’жимо над нимь бв, 

Калл. 72. 
XVIII. Громи страшний били такь велми, 

же аж земля држала Пр. Госп. 15. 
ДРЖЕНЬЕ, рн. Див. Дрижанье. 
XVII. Серца држенє Рук. Хрон. 186. —«• 

Иродь... вналь вь... држенє серца Крон. 
Боб. 189.—Страхь и држенл и сконанл и таж.. 
кость будеть міти и видіти дша Пам. ук-р. 
м. IV, 203 (Рк. Ослав.). 
ДРИАКВА, рж. Див. Дрйяква. 
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XVII. Ресмяу одни викладают живицу дру¬ 
гій бал’сам або дріаква Кн. Рож. 24. 

XVIII. (Ро§уцкій) мні подариль дриакви, 
табаку и рукавици Дн. Хан. 14. 
ДРЙВО, рн. Дрова. 
XVIII. Ажь би не бмдо у сгадской хащи 

.досить дрмва, мрить Пань кметюмь слобо- 
дмти и друг?/ хащу ажь би бмла, обм отамь 
кметі могли по части дрмва на огень собю 
возити Урб. 48. 
ДРИГОТА, рж. Дрижання, тремтіння. 
XVII. Ужась: Здумінєсд, пережахненє, пе- 

рестрахь, дрижінє от зммна, або от бодзни, 
дригота, мерзеност, переполох Бер. Лекс. 177. 
ДРИГАНТЬ, рм. (под. йгу§ап1). Жеребець 

■для розплоду; великий кінь. 
XVIII. До стада моєго дрикганта темно- 

гнідого род. опредідили Дн. Марк. 1,18.— 
•Леговано... кобил девять и дрйЦанта Ск. о р. 
Мид. (1726).—Даль ему... кобил 10 зь ло¬ 
шатами и изь дри§антомь Оп. ст. Мдр. III, 
324 (1741).—Гнідого дпи§анта узято Арх. 
Вид. м.; екон. спр. (1758). 
ДРИҐАНЧУКЬ, рм. Лошак—«дриганМг». 
XVIII. Вибралемь двохь дошаковь третя- 

жовь, воронихь, одного легчаного, а другого 
Дрикганчука Дн. Марк. І, 48.—Вилучили со 
мною вь езду... сивострокатенкбго дрикган- 

■чука ІЬ. III, 291. 
ДРИЖАНЬ, рм. Драглі(?). 
XVIII. Петлиці (дадамана) з дедом, з мо¬ 

розом оздоблено, а сподокь дрижаном слічне 
укращено Укр.-Р. Арх. IX, 49. 
ДРИЖАНЬЕ, рн. Тремтіння, дрижання. 
ХУГШатаніе, хедплене, шемраньє, дри- 

жазье, шумденье Зиз. Лекс. 110. 
XVII. Трепеть: Страхь, щзижане, Дрожь, 

товйніє Бер. Лекс. 172-— Дрижаніє —шата- 
ніє, трепеть, кодібаніе, утерняніе, страхь, 
ужась, говініе Синон. сл.-р. 2^.—Дрижаніє 
сердца наступуєт Діад, о см. 267.—В ночи 

•ся стало такое земди дрижанє Жив. Св. 37-6. 
XVIII. Со бодростію и дрижаніемь мимо 

идохь місто оное Гр. Барск. II, 83. 
ДРИЖАТИ, де. Тремтіти, труситися\ деи- 
шіщи. 

XVI. ШатаюсА, хел’плюсд, шемру, дриж?/, 
шумлю Зиз. Лекс. 110. 

XVII. Дрижу—трепещу, колібдюся, утер- 
паю Синон. сд.-р. 23.— Дрижу як конь на вн- 
Дічки—щатаюсь ІЬ.—На Половцовь самь Го¬ 
сподь Богь страхь великій напустиль, ижь 
и сами и кони ихь дрижали Крон. Соє. 96.— 
Которое поле тепер називают Дрижи поле, 

’бо там много от Морозов дрижало и померзало 

Літ. їїолек. 19.—Южь теперь не дрижит от 
зммна и нагости тадо его Рад. Він. 857.—9ео- 
дор видачі- ижь дрижит, ковдрою єго над 
его з’вьічаи прикриль Жит. Св. 1678 р. к. 
439.—От страха того почалися... коліни дри¬ 
жати 36. 1693 р. к. 2.—Дрижу коли на 
то вспомню Жив. Св. 87-6.—Дрижали предь 
нимь горьі Дм. Рост. 80. 

XVIII. Руки дрижатимут Тих. № 11, 53-6.— 
Чему не дрижишь, ніґди на смерть не спамя- 
таешь Укр.-Р. Арх. X, 291.— Мои усі жиди 
починають дрижати Сд. о збур. п. 148.—■ 
Дрижала земля, же ажь ламали ся опоки ІЬ. 
155.—Европа и Африка будуть дрижати и 
лякатися Літ. Вед. II, 17.—Сердце вь това¬ 
ристві дрижить ІЬ. IV, 214 (Діар. Ок.). 
ДРИЖЕНЬЕ, ДРИЖВНЬЕ, рн. Див. Дри¬ 

жачеє. 

XVII. Ужась: Здумінєсд, пережахненє, пе- 
рестрахь, дрижінє от зммна, або от бодзни, 
дригота, мерзеност, переполох Бер. Лекс. 
177.— Я вь сдабости и страху и вь дриженю 
ведикомь бьщемь Копист. Пал. 905. 
ДРИЛАХЬ, рм. (нім. БгіИісЬ). Ґатунок 

простого грубого полотна. 
XVIII. Дридаху нецілая штука Літ. Вел. 

IV, 127 (Реесткь Пал. 1704). 
ДРИЯКВА, ДРІАКВА, рж. (под. йфішіа, 

сер.-яім. Бгіакеї, згр. йерісаб:). Дато вжи¬ 
ваний лік з багатьох речовин зроблений; 
протимруттій лік. 

XVII. Шкатулка з одейками розмаитьіми: 
з дриякьвою алькермесомь, сервиєтаномь Арх. 
ЮЗР. І, VI, 654 (1632).—Наука о дріакві, 
(опіумі) кому треба єє заживать Крон. Боб. 
(ДР-) VI. 

XVIII. На животь болящій: дрияк’ви рим- 
ской зисти Млр. дом. діч. 16. 
ДРОБИНА, рж. 1. Дрібниця, дріб’язок. 
XVIII. бже ди бьі трко из єднимь ферта- 

ліомь було тото кмгацке мгасто веще, якь пудь 
вдень Кобель сіана, ведка дробина у саму 
са не бре брати Урб. 47. 

2. Дрібна худоба; надвірне птаство, дріб. 
XVII. А що ся товару такь рогатого яко 

и дробини оть того видатку останеть... при- 
кажіте, аби вь цідости до дадьшой води 
нашої тое било доховано Ак. ЗР. V, 149(1678). 

XVIII. Кури гуси и другая дробина наЙдо- 
вадося Оп. ст. Млр. III, 372 (1723).—Челяд¬ 
ці, что досмотруеть дробини рубль двадцять 
копеєкь Оп. им. Дан. Апост. 97 (1734).—При¬ 
везена дробина и пшоно, и крупи зь Товка- 
чевки Дн. Хан. 474,—Овесь... всякої дробині 
розьшодся Івесь Арх. Вид. м.; екон. спр. 
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1758). Жито... якь свинямь а поросятами 
такь а прочей дробині ІЬ. (1759).—Оть вея- 

Мот° 2Ї7Га(Г?"і)°бИНЬІ пршиоду имілось АРХ- 

ДРОБИНЯЕСТЬІЙ, прикм. Див. Драбинна- 
йТЬІИ. 

А\ИІ. Возь дробинчестий ОДИН КОЯНЬІЙОп. 
им. Дан. Апост. 267. 

ДОБИТИ, де. Дріботати, дріботіти. 
А VII. Многіі приходить до Цркве и дробдть 

АЗЬІВДІ ТИСАЧу ВІршОВЬ МОДМТОВНЬІХЬ Єв 
Балд. 541. 
ДРОБИ ЧКА, рж. Телиця. • • 
XVI. Коровь дойннхь 12, дробичокь 5, 

ЇЖІ, тедять сегорочньїхь 6 Ак. ЮЗР. 

ДРОБЛЬ, присл. Дрібно, докладно. 
X VII. Учити ся мают дробді псадтири шш 

грамматики з розвязованємь єи Пам. КК. 
1, 50 (1624). 
ДРОБНЕЙКЬІЙ, примі. Здрібн. від «дроб¬ 

иниі». 1 

Х^ІІІ. Дробяейкимь дождемь землю злі¬ 
сть Укр.-Р. Арх. X, 426. 

ДРОБНИНКА, рж. Дрібниця. 
Дробнинкою, дрібно. 

XVIII. Вида жестокая заверуха, а послі 
отдигло я дробнинкою ишодь до поздна дощь 
Полск. Рус. Кал. 21 (1799). 

ДРОБ НИЦА, рж. 1. Дрібні перли. 

XV. Завіси золотом шити, адругиє озамит- 
ннє сь дробницею Ип. 925 (1289)!' 

2. Дрібна частка, хвилина. 

XVII. Поправа календара бща потребна 
то єсть якобн, надь 365 дней я часовь 6, єіц 
ілтось мадьіхь часцовь или дробниць' вз 
каждомь року збиваючи пть Никейского суно 
ДУ До наді, за 1270 діть прибити міло дні! 
10 Вопр. 91. 

ДРОБНО, присл. 1. З дрібнот різьбою, , 
бритими візерунками. 

XVII. Бернавский пріслаль кресть древе 

(ібЗІ)Лробно р'1шшй Арх- ЮЗР- 1 ХІ’ 37( 

2. Дрібними частинами. 

XVII. И добрихь надобі и не дробчо зго- 
товати людей Аж. ЗР. V, 237 (1690). 

XVIII Сучокь смоловій розрізавцш дроб- 
но вложить вь горпщкь Дн. Марк. II, 6.- 
Цибулі великой спекти, дробно покришивши 
Млр. дом. діч. 6.—Шкуру барана неходо- 
щапого попорубавши дробно, варить ІЬ. 13. 

о. Швидко, прискореним темпом, часто. 
XVIII. Южь, бабо, дробно грають, а ти 

дрооно танцуй Вірші воскр. II, 42. 

ДРОБНОВЬІБЬЯНЬІЙ, прикм. Дрібно по¬ 
цвяхований. 

XVII. Образь с коруною дробно-вьібіяною, 
злотистий Арх. ЮЗР. І, XII, 12 (1619). 

ДРОБНЬІЙ, прикм. 1. Невеликий, малень¬ 
кий. 4 

XVI. (Продавати) крамний дробнии річи 
всякого'товару десяткомь, або тузиномь Ак. 
ЗР. II, 91 (1511).—Продають кони або бьіддо, 
яловицьі, воли, вепри, барани, и тежь соль, 
и медь пресньїй, и иншіє дробннє речи Ак. 
ЮЗР. 1,131 (1551).—Єсть такь изведена тадто 
стаа єугліа испреписками дробнаго писаніа 
6в. Пер. 22. — Бьщьла рогатого и дробь- 
ного Арх. ЮЗР. VIII, III, 62 (1568).—Двор 
Малево с пашнію вшелякою, з стадомь и 
з бьідломь рогатьшь и дробннмь ІЬ. VIII, 
IV, 405 (1569).—А тьі, Вифлиоме, доме Ефра- 
фовь, дробннй єстес Еатех. 36. 

XVII. Только малими, дробішми крамньїми 
речами и шинкомь живитись имь позволено 
Ак. ЮЗР. II, 13 (1601).—И дробньїхь гріховь 
в’деньсрннй дмчба са давати брет 0 обр. 
123.—Бзад бгь з’ оного світа прьвобмтного 
седмую часть світлости и вдожмвь вь слнце 
и луну, я на дробини части роздідивь вь 
звіздьі Транкв. Зерц. 12.—Фотій... годеціє 

'бород Капланов и мини дробнгайшіи блуди 
ганит Кн. о Вірі, 283.—Шафарі жаднихь 
сумь... сами не мають личити, ані вида¬ 
вати... телко на росходн дробннє и повсе- 
дневниє Арх. ЮЗР. І, XI, 149 (1644). — 
Иншіє пункта дробнійшіє били одинад¬ 
цять вь личбі Літ. Льв. 267. — Розсіють 
два говядьі на шматки дробнии Рук. Хрон. 
90.—Писмо бжтвенноє вндичаєт... и иншие 
гріхи дробнійпіиє од сих же головних цохо- 
дячиє 6в. Реш. 94.—Постіль єн била от ка- 

мш’а дробного едожена Жит. Св. 1678 р., 
к. 235-6.—Позоставши по небожчику мужу мо- 
ємь Гаврилу сиротою из дробними нашими 
дітками тройма Акт. Старод. кн. 63.—Татаре 
ажь у Дніпрь за Москвою уганяли, але з бе¬ 
рега стрщбою з гармать и дробною онихь 
отбнвали Літ. Сам. 69. 

XVIII. Ракочий... в Варшаву вшедши, ви- 
рубал в ней всю шляхту, духовенство и мі¬ 
шань, толко зоставиль дробную голоту Вел. 
Сказ. 153,—Много н сидно зь пушекь н нншого. 
дробного оружжя палили Літ. Вед. І, Прил. 
17.—Купидемь риби... дробной, якой вь го¬ 
лову идеть по 500 Дн. Марк. III, 50.—(Тумань) 
хочай н поднядся вь гору, однако жь розій- 
шолея на дробніє хмари ф. 214. — Щасли- 
віє птиці дробніє синиці Рук. К. У. № 21, 
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к. 27.—Потоплю я у той хатці дробньши 
дровами Пер. Укр. Лир. 38.—Олонца, луни, 
дробнихь звіздь правдивий Створитель Вірші 
різдв. 134— Дгоди... дробніє, аки горохь 
Гр. Барск. І, 95,—-Шествовахомь же два дни 
подемь ровиимь, піщистимь, дробное и ост- 
роє каменье,имущимь ІЬ. II, 2.—Многіе оби¬ 
вателя роспродають горілку ку'фами и но- 
сатками на кгарци, будто на дробній помірь 
Унів. ,Дан. Апост. 24 (1728).—Два ланцюжки 
щирозлотнихь бляшковихь дробних Мат. Ист. 
ЮР. 108 (1744). 

2. З малих часточок зложений. 
XVI. Попедь (жида) грубшнй, а его—дроб- 

нейший Кн. Гродск. Луцк. 61 (1562). 
XVII. Пісок’ зась дробннй велмкое море 

гшувть и не даеть ему роздиватисд Гал. 
Кд. Раз. 308. 

XVIII. Тадяровь битихь, червоних золо- 
тихь и дробной монети... значная част вь руки 
Хмедьницкого досталася Бел. Сказ. 41.—Мо- 
ниеть жемчужнихь дробнихь чотири РКПЛ. 70. 
ДРОБОКЬ, рм. Дрібна частина. 
На дробіки, на дрізки, вдрузки, на гаму з. 
XVIII. (Еони) прибігши до брами якь уда¬ 

рили коляску оть дороги, то ояая надробки 
вся розбита и поламана Дн. Марк. III, 357. 
ДР0Б0ТЛИВ0, присл. Дрібними 'кроками. 
XVIII. Ходит дроботдиво неспішно Арх. 

Сул. ц. 173. 
ДРОБОТЛИШЙ, прикм. Дуже швидкий, 

швиденький,’ однотонний. 
XVIII. Мови тонко дроботливой Арх. Сул. 

ц. 130. 
ДРОБІ», рм. 1. Певна міра соли. 
XVIII..За два дроби соли, віеу вь нихь 

пудь 13 фунт. 35.... З р. 74 к. Дн. Марк. III, 
145. 

2. Шріт. 
XVIII. Куль восемь десять, дробу под- 

фунта Прот. Полт. С. III, 88 (1748). 
ДРОБЬІНА, рж. Див. Дробина. 
XVIII. Бьіддо рогатое и нерогатое и из 

всякою дробиною... продали Мат. и зам. 
169 (1708).—Зятя его обослано зь дому моєго 
Дробиною, хлібомь и водкою Дн. Хан. 120. 
ДРОБЬІН ЧАСТЬІЙ, прикм. Див. Драбинча¬ 

стий. 
XVII. Знайшод... якогос Василя... з во- 

зомь дробннчастимь Прот. Полт. С. І, 215-6 
(1699). 
ДРОБЯЗГЬ, рм. (под. гїгоЬіагЩ. Див. Дро- 

бйЗОЦЬ. 

XVIII. Протчие дробязги також роховать 
Бас. Зо. Мат. Лівоб. Укр. 62 (1722). 

ДРОБЯЗОКЬ, рм. 1. Дрібні речі, дріб¬ 
ниця. 

XVII. Вндал пан Георгий... за рознне дро- 
бязки бискупяму слюсяру зол. 1 Арх. ЮЗР. 
І, XI, 394 (1633). — Небожка Анница Мос¬ 
ковка отказала, чарка само срібная и прочие 
дробязки ІЬ. 129 (1637). — Любо не мои 
сут дробязки, єднакже за мои прави 
гроти гдес купована Акт. Старод. кн. 96. 

XVIII. Що наши застали тамь, тоє заби¬ 
рали, а именно: посуди мідніє, коберці и 
другіє дробязки Дн. Марк. І, 324.—Човном 
перевезти всі дробязки и спалню, приєхади 
у Грузкую ІЬ. IV, 185.—На рознне дробязки 
розьішлось 771/2 к. Дн. Хан. 291.—Торгують- 
сукнами, шелковьшь дробязкомь Оп. ст. Мір. 
І, 429 (1781). 

2. Див. Дробина 2. 
XVII. Дробязокь молодий овцьі тежь и ко¬ 

рови тілньш... стпадуть мні Крон. Боб. 22. 
XVIII. Чи не возможно б, батюшка, сколію 

ласка прислать на розводь Комаровь, а я отоб- 
равь услужу турами зеленими шги иннимь 
дробязкомь, какь роскажете Листи Конт. 25. 
ДРОВА, р. мн. Дерево, порубане на поліна 

на паливо. 
XV. Повелілі скласти велику громаду дровь 

Чет. 1489 р., к. 32.—Дозволили єсмо ему 
подлі єго имінья, на будованье дому и на 
дро.ва... дерево брати Ак. ЮЗР. І, 25 (1500). 

■ XVI. Все готово бьіло: огень, дрова Кул. 
Мат. І, 60 (1592). 

XVII. Пошли до моєго отца по дрова, тесля 
бо ест, абис міль чим подпалмти Жит. Св. 
237.—Носмль дрова и воду до цдаи Гал. 
Кл. Раз. 161.—Цирусь... на дровах его ка¬ 
зали спалити Гад. Боги пог. 13.—Где по лаки 
в МУРУ Діру вибили, то волохи вночи гноєм, 
дровами и камінАМ затарасовали Зо. 1693.Ур 
176-6. — Дров до дому своєго втяти Унів. 
Палія, 158 (1700). 

XVIII. У лйсь дровь не вози Клим. Прш. 
268.—0 дрова нуждно приходять и скупо про- 
даютея, понеже ліса ність близу Гр. Барск. 
І, 282.—Водно брать дрова до лазні и на ко¬ 
рита с пущи Стат. 63. — Дерева на дрова 
угодного воз по два гропш ІЬ. 134. 
ДРОВИНА, рж. Поліно; шматок. 
XVIII- Лютиє звірата, озміте в пустиню, 

разшарпайте мене на малу дровину Пер. 
Мат. І, II, 165. 
ДРОВЦА, рм. Здрібн. від «дрова». 
XVIII. Яжь витоплю хатку дробньїми дров¬ 

цями Пер. ,Укр. Лир. 40. 
ДРОЖДЖЬ, р. мн. 1. Драговина. 
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XVII. Тша: Болото, каль, смрод, дрожджі, 
грркость Бер. 'Лекс. 170. 

2. Заправа, що спричинює шумування, квас- 
мент, дріжджі. 

XVIII. Взяти ...пива квасного зь дрожджа- 
ми Укр. Госп. Пор. 60. 
ДРОЖДЗИСТЬІЙ, прикм. Див. Дрожчи- 

стьій. 
XVIII Матерія Крове Гсда ншего Іса Хрста 

ость Вино, любо молодоє, любо старое..., 
бнлебн не бшо нечистеє н дрождзнстоє Собр. 
Прип. 19. 
ДРОЖДБ, ДРОЖЧИ, р. мн.1. Див. Дрожджі. 
XVII. Дрожді—тина Санон. сл.-р. 23. 
2. Див. ДрожджВ 2. 
XVII. На ояомь свиті бг/деть ихь (обжмр- 

цовь Богь) частовати дрожчйми, каранємь 
лекедннмь вичнимь Гал. Кл. Раз. 399.—Ви- 
просил у мене в хуторі моем човна... по- 
єхати до міста по дрожчи Кн. Міск. Полт. 
25 (1692). , 

XVIII. Дрожчи пивньїе зогрівши, переми- 
ват Млр. дом. ліч. 20.—Меду хочь трохи 
наготуй и розсити такь би якт> на кутю, и зав¬ 
дай дрожчами Заг. 206,—Дрожчей прибавить 
Рази. марц. 251. 
ДРОЖЧИСТЬІЙ, прикм. На дріжджах зроб¬ 

лений. 
XVII. Вер. Лекс. 307. 
ДРОЖЧЬ, р.мн. Див. Дрожді 2. 
XVII. Бер. Лекс. 307. 
ДРОЖЬ, рм. Дрижання, дриж, трем¬ 

тіння. 
XVII. Трепеті: Страхь, дрижане, Дрожь, 

говиніе Бер. Лекс. 172. 
ДРОКЬ, рм. Бот. Бепізіа Б. 
XVIII. Дати ту вь напои... зілля дроку 

утерши Укр. Госп. Пор. 72. 
ДРОМЕДАРЬ, ДРОМЕТАРИЙ, рм. (ср,- 

лат. ОготеОагіш від гр. §рорл<;). Одногорбий 
верблюд. 

XVII. Обачимо ведблюди, которие дроме- 
тарии зовут для прудкостп ихь Жит. Св. 95.— 
Мн обачили велблюдьі, которие дромедарп 
зовут для трудносте ихь Жив. Св. 127-6. 
ДРОНГЬ, рм. (пол. <Бад). Друк. 
XVIII. Зломились подь коляскою дронги и 

подушка Дн. Хан. 46.—За подроблене до 
коляски дронговь плотнику дано 50 к. ІЬ. 55. 
ДРОСКА, рак. Тріска. 
На дроски, на дрізки, в друзки, в гамуз. 
XVII. И всі юж иньшие балванн... на землю 

впали и на дроски сокрушилисд 6в. Реш. 263. 
ДРОТИ КЬ, рм. Здрібн. від вдрать», дро¬ 

тинка. 

XVII. Ланцушокь до запирана кіота з дро- 
тикомь Арх. ЮЗР. І, XI, 443 (1656). 

XVIII. (Ланцужокь) при конці дротякомь 
связань Кн. ризи. 26-6. 
ДРОТОВЬІЙ, прикм. З дроту зроблений, 

дротяний. 
XVIII. Почади егб сту млсть окрут’не а 

немилостиве бити бичами дротовими Пам. 
укр. м. II, 231 (Рк. Тесд.). 
ДРОТЬ, рм. (нім. Пгаііі). Металева нитка, 

дріт. 
XVII. Дротомь желізньїмь переплетений 

(липи) Рук. Хрон. 204. 
XVIII. Решотку дано из дрота Путн. Ієр. 

19-6.—бсть тамо верхь сплетень оть дрота 
зіло долгій и приціплеиь оть висоти столпа 
даже внизь, Гр. Барск. І, 349.—Купиль дроту 
мідного на колца до нараквиць Ризн. Соф. 
Кя. 127 (1741). 
ДРОТЯНЬІЙ, прикм. Див. Дротовий. 
XVII. (Цесар) росказал тедн юж бичами 

желізньїми дротяними так довго бити его 6в. 
Реді. 262. 

XVIII. Писадемь до Александра о присилкі 
шапокь. и струпь дротянихь Дн. Марк. II, 
ЗОЇ. 
ДРОХВА, рж. Зоол. Птах Оііз Іагйа Б. 
XVIII. Салдать Калугинь явився у нась, 

прибившій изь Глухова до дворця зь дрох¬ 
вами Дн. Хан. 452. 
ДРОХВИННЬІЙ, прикм. Що належить 

дрохві, дрохвячий. 
XVIII. Остіе на нихь тодстое и долгое, 

яко періє дрохвинноє Гр. Барск. І, 349. 
ДРУБНЕНКЬІЙ, прикм. Здрібн. від «друб- 

ний». 
XVIII. Обгородите жь ви мене друбнен- 

кими стрілойками Пер. Мат. І, І, 309. 
ДРУБНЬІЙ, прикм. Див. Дробкьш. 
XVIII. Друбньїх копіекь пувпятаста зо¬ 

лотих и два золотих Діло Бих. 1-6. 
ДРУГИНЯ, рж. Приятелька. 
XVII. (Невіста драхму знайшовши) и по¬ 

казуючи другийамь и сосідом’ своим’ заво¬ 
лала Рад. Ог. 323. 
ДРУ ГОЛЮБСТВО, -ЛЮБИЕ, рн. Приязність. 
XVI. ВидАЧигьстатечное дррголюб’ство, иж 

не толко сам не сміет до речей великьіх, але 
и всіх участниками тоєж ласки бжеи чинит, 
мовит ту Пам. укр. м. V, 208 (Кл. Остр. 
1599). 

XVII. Самнхь себе на тоть чась друга лю¬ 
біш милости твоей преподаємь Пам. КК. 
III, 433 (1660). 
ДРУГЬ; рм. Приятель. 
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XV. И ркоша Деревлдде кь Олзі, кді 
суть друзі наши Ип. 46 (945).—И реч кназь 
Печеніжьскни Претичу, буди ми друґь ІЬ. 
54 (968). —Хочеіпь мой другь ближний бнтц 
и во всіх бідахь мене помочницю имітїї Чет. 
1489 р., к. 38. 
«XVII. (Стьіхь) просимо яко друговь Бжихь 
О обр. 8.—Мні недавь єси и козляти, жебнм 
также з друзями своими возрадовавьсА и воз- 
вєливьса 6в. Реш. 9-6,—бще другь мой не- 
божчикь Миско продал кгрунту своего... част 
Прот. Подт. С. І, 178 (1695). 

XVIII. Не мій сто копь, якь сто друговь 
Клим. їїрип. 262.—От певних друговь моихь 
увідомлень есмь певне Вед. Сказ. 20.—Гуня... 
добрихь мододцовь козаковь и друтивь своихь 
килконадцать зь Филоненкомь, на свою 
мисль подмовивпш, велідь имь тожь скрито 
и невідомо наготовати єдень дубась Літ. 
Вед. IV, 293 (Діар. Ок.).—Не боймося, дру¬ 
же мой Вірші різдв. 138. 
Другь другу, другь «о другу, други но 

друзи, один одному, один до одного. 
XV. Сь сдезами отвіщеваху другь другу 

глще Ип. 216 (1093).—Другь ко другу любовь 
иміимо Чет. 1489 р., к. 50-6. 

XVII. Другижь ко друзи любовь имійте 
Гол. П. М. І, 286 (Смотр. 1626).—То первей 
треба жебнсмо также другь другу... проступки 
од серца одпустили 6в. Реш. 16-6. 
ДРУГЬІЙ, числ. 1. Ряд. від п. числ. «два». 
XIV. Аже не викупить его на тоть рокь, 

имієть держати то -село опаїь до другого 
року ЮРГр. № 16 (1386).—У другомь иакь 
літі стала межи нас замАТНА ІЬ. № 26 (1393). 

XV- Писано у Троціхь у четверть другоі 
неділи великого поста Ак. ЗР. І, 29 (1401).— 
Одинь ключь имієть иміти судья, другий 
подьсудокь, а третій земскнй писарь, и од¬ 
ному безь другого не ГОДЙТСЯ тнхь книгь 
отмьшать ІЬ. 40 (1420).—Имаю пану Ивашкови 
дати ту сто купь от сеі матки бжьі што 
приідеть на другую матики бжьі ЮРГр. 

•№ 50 (1421).— Маєт истедь ждати того чоловіка 
другні три дай ІД, № 73 (1435). 

XVI- Прочій, .др"угій потом, мн’шій потом, 
дялій Зиз. Лекс. 105—Другій крещьїкь ка- 
менний, Сребромь оправлений Г^л. П. М. І, 
7 (Оп. 1554).—Куколь стался другимь Стееа- 
номь Отп. И. П. кл. Остр. 1093. 

XVII. Першое посвященіє било вь середу 
святочную... дрг/гоє вь субботу Літ. Льв. 
247.—У моць подаєм Петрови Петрашеньковн 
волоть два, єдень сірий, а другий рябий Ак. 
Полт. Гор. І, 154 (1669).—Второго єго пркше- 

ствід на землю, то єст другого приходу єго 
з тілом на землю Єв. Реш. 12.—Другого и 
третого року по войнга през тоє поле люде 
идг/чії виділи великую кру костей Гал. Гр. 
Розм. 4. 

XVIII. Війшла зь типографіи Кієвопечер- 
ской другая тримісячная оть декаврія почи- 
наючаяся Житій Святихь зданя Димитрієвого 
книга Літ. Вел. III, 264,—Вітка другая Бор- 
щовка поперечная,—вітка трєтая Борщовка 
подполнаяіЬ. 479.— Другий пункть Урб. 47.— 
Зь ойолмчности другого чуда, дрра дла нась. 
нара хрістіане Науки парох. 46.—бдиной 
било има Лід... а другой било има Рахиль 
Нам. укр. м. І, 157 (Рк. Тесл.). 

2. Інший. 
XVII. А хто би са другій головою межи 

Хрстомь а Црквно встроваль, тедьі такого» 
отмітг/ймо О обр. 181,—Другій в’ кротце за 
мене то отпрввить Бер. Вірші, 77,—Другим 
разом указуєтсд члкь тілом якимсь сліпим' 
и без’очньш Тит. 368 (Еоу. 1646). 

XVIII. (Хмелницкий) от другихь братті 
своєй... зосталь перестережень Вел. Сказ. 6.— 
А другій хотдбь и во вікь жкль, во бікі би 
грішаль Сімя Сл. В. 544,—Натасовался дру¬ 
гий галушокь, як соли мажку Укр.-Р. Арх. 
IX, 53. 
Другеє, вь другоє, другий разь, вь другий 

разь, за другьімь разомь, удруге, другим ра¬ 
зом. 

XV. Игорь іхаша к Переясдавлю другоє. 
Ип. 312 (1142).—А посли, другій разь укли¬ 
нившися, рекли Ак. ЮЗР. II, 111 (І494). 

XVI. Моусіи, коди по скрнжали на гору 
в’ другоє пришоль, не укдякаль предь Богомь 
Сп. прот Лют. 89. 

XVII. Другій разь—вторицею, другбйци 
Синон. сл.-р. 20.—Разь минувь, а другій разь 
трафиль Літ. Льв. 236.—Гетмань Потоцкий... 
знову на козаки черезь Хмелникь ишоль вь 
другий разь Літ. Хм. 78.—И за другимь 
разомь татаре того жь літа вишли, але ко¬ 
заки онихь добре громили Літ. Сам. 78. 

XVIII. Куплено вдругоє на сходку братіи 
на закуску булокь Діло Цеху Гонч. З-б (1783). 

Бдень-другьій, единь-другьій. Див. Єдень,. 
є динь. 
ДРУГЬІЙНАДЦЕГЬ, числ. Дванадцятим. 
XVI. Месеца февраля другогс-надцет дня Кп.. 

Гродск. Луцк. 34-6 (15^4. 
ДРУЖБА, рж. 1. Приязнь, приятель¬ 

ство. | 
XV.1 Дружбу имію к тебе Ип. 817 (1252).— 

1 Отець ~вашь, царь Ахмать, сь королемь от- 
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цемь нашими межи собою братство и дружбу 
полнили Ак. ЗР. І, 212 (1500). 

XVII. Що бьіс завше дружбу и товариство 
міви з покоривши и побожними 6в. Реш. 
141-6.—Не возможно дружбу си татарами оста¬ 
вить Літ. Сам. 236. 

2. Гурт, громада. 
XVIII. Всегда бо дружбою шествуютн, шш 

два, или тріє, или четире Гр. Барск. І, 110. 
ДРУЖЕСКО, присл. Ео-прштльсьш. 
XVII. Дружеско подуфалого забавляется 

розмовою Дм. Рост. 26. 
ДРУЖЕСТВО, рн. Див. Дружба 1 
XVIII. Аже би между Вами дррсество, 

чщи тад прІАЗнь... була взаємна Науки 
парох. 266. 
ДРУЖИНА, рж. 1. Рада та військо князя 

на давній Русі. 
XIV. Много бьщо доброй дружини при томи 

Ак. ЮЗР. І, 1 (1361). 
XV. Игорь же дошедн Дуная снзва дружину 

и нача думати и повіда ими річн црву Ип. 
35 (944).—Володимирі, поведі исковати лжици 
сребрАньї ясти дружині, рекь сице, яко среб- 
р'омь и златоми не имамь налісти дружини, 
а дружиною налізу сребро и злато, яко діди 
мои и оць мои, и доискасд дружиною злата' 
и сребра, бі бо любдше Волдимири дружину 
и с ними дума о строєньи землинемь іЬ. 111 
(996).—Нача любити смисли у ньіхн и світь 
твордше с ними, си же начаша і заводити и 
негодовати дружини своея первьія іЬ. 208 
(1093). — Итдарь бис ви граді с лучшею 
дружиною іЬ. 217 (1095).—Реку брату своєму 
Володареви и Двви, даита дружину свою мо- 
ложьшюю іЬ. 240 (1097;.—И погнаша до няхн 
Володимерича дружина лутшая ІЬ. 298 (1136).— 
Жалуючи свой жалос и свои смрть що сі 
стада на ихь діти и братіи и ишкоду оті, 
никоторихь зрадцевь и злодієві,, а на имі 
о никакогь Лева и о єго дружину, що пришли 
бьщи подь кролевскнмь городомь Снітини 
Ул. Мат. 93 (1457). 

XVI. Рече Игорь кь дружині ж своєй: 
братіє и дружино! Сд. о п. Иг. 5. 

XVII. Тмлко два кназю, Осколдь и Дирн 
в’ малой дружині до отчмзвн вернрисд Гал. 
Н. н. 18. 

2. Товариство, громада, відділ'війська. 
XVI. Не ьо єдиномт, же граде живуть, но 

по всімь градомь, кождо где хто хощеть, 
дружину еобравь, и доми на то особини збу- 
довавши живуть Сп. прот. Лют. 177.—Которьіє 

■Дей слуги або дружина Путошинского... того 
козака зарізали Арх. ЮЗР. III, І, 9 (1579). 

XVII. Николай и єго дружина барзо зле 
и глупе злучают в ’ єдин початокь, не рожо- 
ноє мовлю и рожоноє 0 обр. 251.—Слушній 
ест, аби ми вам... росказовали... нижди вам 
збираной дружині Крон. Боб. 143,—Товарність. 
... обачивши дружину свою упаль перед ними 
плачучи Жив. Св. 194-6. 

XVIII. Неможна пропхати... в малой дру¬ 
жині ніяк за великими розбоями Путн. Ієр. 
23.—Сиділь такь каждій сваводьвій козаки, 
смотрячи на жолніра такь покорно, яко не 
сидить покорне волкь, §ди вь яму впадеть, 
и услуговаль, и встидался и дружину прокли- 
надь Літ. Бел. IV, 191 (Діар. Ок.).—Остра- 
нинь ... покинуль войско козацкоє, а, вхо¬ 
пивши одень бунчукь, зь малою дружиною, 
преплюїи тамь, подь Жолниномь Сулу ІЬ. 293.— 
Іди сна породила панна, падаєть в Ефесі 
Диянна, прийми таже храмина, веселися дру¬ 
жина Хрстова Рук. К. У. № 21, к. 16-6. 
ДРУЖИНИНЬ, прикм. від «дружина» 

Належний «дружині», князівський. 
XV. Приіхавше посли повідаша річь дру¬ 

жинину Ип. 596 (1175). 
ДРУЖИТИ, де. 1. Бути в приязні, прия¬ 

телювати. 
XV. Направиль на нась неприятедя на¬ 

шого Мендлй-Кгирея, царя Перекопского; тоть 
дружачи ему, такожь шкоди великій земля 
нашой поділаль Ак. ЗР. І, 212 (1500). 

2. Женити. 
XVIII. Хтоби з священиковь... пожелаль 

сина своєго дружить... испрошали вінечния 
Арх. Сул. ц. 2. 
ДРУЖИТИСЯ, де. Женитися, братися. 
XVIII. Дітямь нашими приспіло уже время- 

дружитись и ми посватавши ихь просимь.., 
о видами квитовь Арх. Вид. м. (1760).—Той 
день добрь... дружитися бо гаразди будуть, 
жити Тих. № 11, 53. 
ДРУЖКА, рж. Весільна подруга нареченої. 
XVIII. Воєводянка Панна... казала Рус- 

скіє пісні на своємь веселю дружками піти 
Літ. Гр. 116. 
ДРУЖКО, рм. Приятель нареченого, що бере- 

участь у весіллі. 
XVIII. Пріехалн зять мой... зь веседною 

компанією, а си ними вь старостахь швак- 
герь єго Івани Максимовими, да Максими Тур- 
ковскій, вь дружкахь Косачь да Лівинскій 
Дн. Марк. III, 320.—За окревавлевиє дружка 
дружки судий платятея 20 грошей и пят ше¬ 
лягові, Стат. 161-6. - 
ДРУЖНИЙ, прикм. Приятельський, заприяз- 

нений. ' ■ 
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XVII. Дружная пріязнь и память или общая 
йодьза да тя не привлечеть Арх. ЮЗР. І, 
Ти, 44 (И. Виш.). 

XVIII. Донци били ему янаєми и дружнії 
Літ. Бел. IV, 293 (Діар. Ок.). 
ДРУЖСТВО, рн. Див. Дружба 1. 
XVII. Хс дадь намь тіла своєю наполь- 

натнса, в большеє нась др?/жьство ПріІТА- 
Гйючи Кн. о Вірі, 189. 
ДРУЖЧИ, р. мн. Див. Дрожджі 2. 
XVIII. Когда жь прохолонуло пиво, вь 

тотчась- задаль дружчами Дн. Мари. II, 
100. 

ДРУЗКЬ, рм. Хворост, ріщя, тріски. 
XVI. Сохль, сушь, друзкь Зиз. Лекс. 107. 
XVII. Сохль: Друзкь, сушь, хворость, су¬ 

хій ґоли або росчкк Бер. Лекс. 153. 
ДРУКАРНЯ, рж. (нім. Бгаскегеі). Заклад, 

де друкують книжки. 
XVI. Купили друкарню письма словенского 

и греческого Пам.рйС III, 12 (1586).—V нихь 
школи, друкарні и шпитали всюди Антир. 
599,—Вблпо било друкарня свои міти Хр. 
Фия. АтіРкр. 1144. 
^ХУИ. Штаява: ПечатнА, ДрукаріїА Бер.Лекс. 
2'05. —- Друкарня—типоґрафія, печатяя, штань- 
Ва Синон. сл.-р. 23,—Бось повскресиль Дру¬ 
карню припалую пмломь Тит. 15 (Митура, 
1618).—Друкарню спорядилисмо Пам. КК. 
І, 65 (1635). — Отдают панове братство дру¬ 
карню цалую вншь вьшмінованьїмь ппаномт, 
Друкаромь з літерами розньїми, прассами, 
фігурами также розньїми и вшелкімь дру- 
Карскімь діломь, ведлугь иивентаря, праве 
цалую друкарпю и еи инвентар Арх. ЮЗР. І, 
XII, 356 (1663).—Сію же книжку, рекомую 
«Метрика», южь зь нашеи катедральнои Лвов- 
скои новозафундованои тупографіи адьбо дру¬ 
карні! видали єсьмо на світь Ак. ЗР. V, 206 
(1687).—всть добрий и Полской Друкарні по¬ 
чаток, жебн книгь било розньїхь в Парнассі 
достатокь Панеґ. Ескр. 14. 

XVIII. Чого посвідчають многіє зь дру¬ 
карня... виходячія свидітелства Літ. Бел. 
III, 418. 
ДРУКАРСКЬІЙ, прикм. До друкування на¬ 

лежний. 
XVII. Вь сіє літо изобрітенно бнсть пре- 

сдавноє художество друкарскоє Літ. Густ. 
355.— Розкьіє желізннє начьшя друкарскіє 
Арх. ЮЗР. І, XII, 354 (1662).—Сажи на фарбу 
друкарскую Черн. Тип. 574 (1679). 
ДРУКАРЬ, рм. Той, що другуе. 

- XVI. Инока Мину, друкара свяшхь книгь 
Арх. ЮЗР. І, X, 93 (1593). 

XVII. Друкарь—типоґрафь Синод. сл.-р. 
23 — Друкарь братства Виленского Діар. Фил. 
86.—П. Семенови, зицерови, друкареви, дали 
цаборгь кграмматичокь № 6 Арх. ЮЗР. І, 
XII, 356 (1662).—Семень Ялинскій, бьівшій 
нашь друкарь Черн. Тип. 576 (1689). 

XVIII. Пишу віриш друкарямь ремесни- 
камь славньїмь: которьів дрюкуют книги пра- 
восдявннмь людемь Клим. Вірші, 110. 
ДРУКОВАНЬЕ, рн. Чинність від дівся, «дру- 

коватт. 
XVII. Тупос: форма кшталт приклад, дру- 

кованье Бер. Лекс. 316—Року 1440 вимиш¬ 
лено изрядное художество: книгь друковане 
Сб. літ. 74 (Кіев. Літ.). 
ДРУК0ВАТИ, де. 1. Відбивати, витискати 

на папері ятерами. 
XVI. Друковано 5 дна мйа року 1581 вь 

острозе Хроя. Рнмши, 219.—Сей листь нашь 
друковати єсмьі росказади Ак. ЗР. IV, 31 
(1591).— Григсремь Болобаномь вь книжки 
друкованиє написаль се Арх. ЮЗР. І, VI, 
176 (1597). 

XVII. Друкрк з’ Алманска, вибиваю, албо 
витискаю Бер. Лекс. 39. — Друкую — ваяю, 
изваяю, печатую, типомь издаю Синон. сл.-р. 
23.—Євангедие учительноє друкованоє; два 
євангелия лисаньїхь Гол. П. М. 1,168 (Р.Л.Бр. 
1601).—В’ Кракові друковано по швенску 
Книги Вюрьі и Набоженства Тит. 75 (Копист. 
1623). 

XVIII. О друкаряхь, що книги друкря 
Кліщ. Вірші, 110.—ІДо даетея во кратці ви- 
діти вь конституціях короля Яна Собеского... 
в Кракові друкованих Бел. Сказ. 8. 

2. Механічно відбивати на матерії узори. 
XVII. Рьізь троі, ядомашковиі червониі, 

2 атласові друковані Ак. Бор. 66 (1663). 
3. Здавлювати просом, гнітом. 
XVII. В’ прасі оной стиснено и кости єго 

друковано Жит. Св. 1678 р.', к. 144-6. 
ДРУКОВАТИСЯ, де. Бути друкованим. 
XVII. Друковалася тая книга виш зконтрак- 

тованая без жадной шкоди Арх. ЮЗР. І, XII, 
357 (1663). — Книга якая будеть друковатися 
вь тупографіи... чинить оть книги плату Черн. 
Тип. 574 (1679). 

І. ДРУКЬ, рж. (нім. Огпск). 1. Друкування, 
видрукування. 

XVI. Которая речь... для ведомостн поспо¬ 
литеє вь друкь подана била Берест, соб. 
186.—Библя друку Острозского Арх. ЮЗР. 
І, VI, 136 (1597).—Нашло бьі ся и у мене 
дистовь не мало вашоє кнежатскоє милости, 

| годньїхь до друку Лист. И. П. 1007,—Отсьі- 
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даю до книжокь «Апокрисись», презь друкь 
о соборі Берестейскомь ваданнхь Отп. кл. 
Остр. И. П. 412.—Не всему, што цеховне дієпи- 
сови братья за правду вь Друкь пустять, 
вірити будешь Хр. Фил. Алокр. 1430.—До 
друку видати такь явного еальшу не всти¬ 
лалися Актир. 913. 

XVII. Катехизись, Френцішкова друку Гол. 
П. М. 1,169 (Р. Л. Бр. 1601).—(Балабани) роз- 
нне книгиз друкувь на світьвьщають Пер. Мат. 
І, II, к. 150 (1614).—Видали Новокрещенцьі 
книгу з’ Друку, названую Кредо Кн. о Вірі 
'61.—Яже перекладань до Златоустого бесіди 
приціпивь, и безь стида на світь зь друку 
видати важився Арх. ЮЗР. І, VII, 40 (И. Виш.). 
—Легенди... недавно зь друку по-Руску ви¬ 
даній Копист. Пал. 657.—Которьій книгу якую 
яапишеть, теди аби а ни в друкь не подаваль, 
а ни у себе не держаль Пам. КК. 1,129 (1621).— 
Нїіхто не важился иначей тне титли писать, 
только такь какь имь вь друку подано Ак. 
ЗР. V, 33 (1637). 

XVIII. Молитвенникь печерского друку Дн. 
Хан. 281. 

2- Друкована книжка. 
XVIII. Церкви... да иміют своя аккадеміи 

п науки, архнви и друки Вел. Сказ. 184. 
II. ДРУКЬ , рм. 1. Жердина, ломака:підойма. 
XVII. Друкь—до двигапія носило Синон. 

сл.-р. 23.—Шаблю, за десят золотих подских 
купленую, дртками и кяйии на троє пере¬ 
били Арх. ЮЗР. І, VI, 371 (1607).—Скуєши... 
чотири конца золотнє... в которне будуть 
заводочени друки... з древа сетинь, златом 
оковани Крон. Боб. 47-б! 
* XVIII. Шаповал носите* з’ луком як з дру¬ 
ком Клем. Вірші, 101.—Друкомь зосталь чу- 
мацкимь, имь же вози подважуютея Літ. 
Вел. II, 465.—Одинь сь них разбоиниковь 
бодшимь друкомь... вдариль по шеи Оп. 
ст. Млр. III, 335 (1755). 

2. Арешт. ¥> 
XVIII. Шишка атамань караулній вибить 

зоставь за отпускь зь за друка войта Дн. 
Марк. І, 68.—Зборщики моєго шинкара за 
друкь посадили ІЬ. 108. 
ДРУСЛЯКЬ, рм. Див. Друшлякь. 
XVII. Друсляк жедізннй до покосту Арх. 

ЮЗР. І, XII, 354 (1662). 
ДРУЧАТИ, ДРУЧИТИ, де. (пол. Згесгус). 

Мучити, знущатися, тиснути. 
XVII. Борг/: Друч?/, траплю, воюю Бер. 

Лекс. 9,—ОзлобДАю: утраплАЮ, дручУ, пе- 
решкажаю ІЬ. 196.— Дручу—борю, належу, 
сражаю, озлобляю, ополчаюсь, пакощу Синон. 

Історичний словник—II. 

сл.-р. 23,—Изнйде же Ланка Княгиня Преми- 
ская, мати Володарева, кь їїоломану, моля 
его, да не дручить обстояніємь неповинна 
града Літ. Густ. 284.—Панове... подданнх... 
дручат вндирают роботами Каз. № 32, к. 113.— 
Што первей любовало на тілі, то тебе тепер 
дручит на ердцу Кн. Рож. 125. 

XVIII- Кто тиснеть братю свою и дручить, 
своихь річей недобрь конець получить Літ. 
Вел. III, 16. — Вмдівь онь вса ніша неп- 
равости, протмвь себе повстати* и без’ 
поммовйніа єго дпучающІА Науки парох. 278. 
ДРУЧЕНЬЕ, рж. (пол. 6г§с2еиіе). Мука, 

мордування. 
XVII. Бореніє: Друченє, траштяьє, воїо- 

вавьє Бер. Лекс. 9,—Озлобленіє: утрашіен’є, 
друченье, перешкажяньє ІЬ. 196. 
ДРУЧЙНА, рж. Ломака, дубина. 
XVII- Жонки отнялц в єго дручину Прот. 

Полт. С. І, 194 (1698). 
ДРУЧ ОНЬ, рм. Здрібн. від «друкь». 
XVII. Учините над нею (скринею) корону 

золотую в коло, и чотири колца золотни на 
кождомь угді, в которіє будут дручки заво- 
лочени на ношене Літ. Рук. 35-6. 

XVIII. Зятя... Ивань- ударшь дручкомь 
Прот. Полт. С. III, 26-6 (1747). 
ДРУЧЧЬЕ, ДРУЧЬЕ, рн. Збірне від II 

«друкь» 1. 
XVII. Наславши поцно, кгвалтомь на мо¬ 

настир з сокирами и з дручємь Арх. ЮЗР. 
I, VI, 363 (1605).—Комору дручємь подваживши 
и на §ринжола великіє зваливши, опадиль 
самь Арх. Мот. 132 (1688). 

XVIII. Люде... хватившись до дручя устре- 
милися на полковниковь онихь Літ. Вел. 
II, 338.—Приуготовивь себе нарочито кь роз¬ 
бою зь друччємь на моєго повіренного... 
напавь Оп. ст. Млр. III, 335 (1755). 
ДРУШЛЯКЬ, рм. (пол. йпМак, нім. ВигсЬ- 

8сЬ1а§). Начиння кухенне збирати піну або 
проціджувати варене. 

XVI. Друшлякь одинь, варешокь жедіз- 
ньіхь дві Арх. ЮЗР. І, VI, 137 (1597). 
ХУІІІ. Друшлякь мідний одинь Арх. Вид. 

м.; оп. ігум. пос. (1758). 
ДРЬІВА, р. мн. Див. Дрова. 
XV. ’Имають пана юрковьского люді из 

острова и сь юкшовець имають дрива рубаті 
ЮРГр. № 56 (1424). 

XVI. Просядем о дрива затопить келью и 
того ми не даль Арх. ЮЗР. І, VI, 58 (1567). 

XVIII. Лецн и дрьіва Літ. Гукд. 78.—Она 
збнраєт дрива, дві полін’ца Пам. укр. м. І, 
298 (Рк. Тесл.). 

20 
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ДРЬІГАНТЬ, рм. Див. Дриґайгь. 
XVI. Кони дрьігантьі. на стайни держати 

Ак. ЮЗР. II, 189 (1589). 
ДРЬіГАВКА, рж. (пол. йгудатска). Дере¬ 

вина керувати сплав. 
XVI. Маєт бго Милость... сто лищтов жи¬ 

та... поставити на берегу реки Вуга ... с комя- 
гами... з дрнкгавками АгсЬ. 8ап§. 9 (1555). 
ДРЬІГАНТЬ, рм. Див. Дриґангь. 
XVI. Коня тисавого, дрикганта... послаль 

до пановь Гурковь Арх. ЮЗР. VI, І, 77 (1570). 
ДРЬІЖАНЬЕ, рж. Див. Дрижанье. 
XVII. Шатанієі хедплінє, щемранє, дри- 

жяньє, шумленьє Бер. Лекс. 205.—Тогди 
боязни вщелякЬє ствоаенє наполнено будет, 
и страху, и дрнжаня Пік. на оси. ум. 12.— 
Страшного дрижаня мимо йде Транкв. П. Мн. 
216. 

XVIII. Сщенникь чрез старости, или чрезь 
иніи здравІА недостатокь иміеть дрьіжаніє 
рукь Поуч. о сакр. ЗО. 
ДРЬІЖАТ’И, де. Див. Дрижати. 
XV. Руки ихь дрьіжаху Чет. 1489 р., к. 9-6. 

" XVI. И біси вірують и дрижать 0 ед. 
вірі, 624. 

XVII. Утрьпшо: Почишшса болти, потрь- 
паю, дрижу от болзни Бер. Лекс. 183.— 
Аггди) дрижали емрть Шнскую номншлаючи 
Кн. о Вірі, 210,—Земля дрнжитКаз. №32, к. 
191.—Рг/ки дрижать Гал. Кл. Раз. І, 50-6.— 
З боязню и зь страхомь великими дрижачи 
пришла и упала до ноги переди своимь зба- 
витедем 6в. Реш. 154-6.—Дрижали зи бо¬ 
язни Рук. Хрон. 91. 

XVIII. Семион бнл бар’зо стари и дрижали 
рес’ от старости Пам. укр. м. II, 133 (Рк. 
Тесл.).—Адь же дрьіжит от голосу агглпекого 
ІЬ. 325 (Рк. Тесл.). 
ДРЬІЖЕНЬЕ, рн. Див. Дрижанье. 
XVI. Кгдн писали, дрнженьемн а мдлостью 

знятий, зарази умерь Хр. Фил. Апокр. 1560. 
XVII. Або пр'ез’ старости, або през якій 

здоровд дефекти маєть дрижи’є Шумл. Зерц. 
58. 
ДРЬІЖЬНЬ, рж. (пол. гбгоп, йтгеп). Див. 

Дреи-ь. 
XVII. Изборноє Кедра: Дрени цедру, дрн- 

жюнь дерева Бер. Лекс. 53. 
ДРЬБНЕНКО, присл. Здрібн. від «дріьбно». 
XVIII. Плюца зь кози тонко и дрібненко 

усикши, разоми тое згнетм и ужгй Укр. Госп. 
Йот). 74. 
ДРЬБНЬІЙ, прикм. Див. Дробньїй 2. 
XVIII. Посію я дрібній маки Рук. К. У. 

№ 21, к. 24,—Взяти черепкгавь зь слимака 

або зи черепахи и утовкти на дрібній поро- 
щоки и проемти Укр. Госп. Пор! 69. 
ДРЬМАНЬЕ, рм. Легкий сон, куняння. 
XV- Кназь Андрій ні вда ви животі- 

своімь тілу евбєму покоя и очима своима 
дрімання Ип. 594 (1175). 

XVI- Ани дам сну очом моим, анм вдаком 
моим дрімаяіа Пам. укр. м. V, 214 (1599). 
ДРЬМАТН, де. Спати легким сном, куняти. 
XV. И дрімаху самі (Половці) и конемь- 

ихь не 6ашє сціха у ногахь Ип. 254 (1103). 
XVII. Діаволь проклАТьій, ни дрімлеть ани 

сцити Рад. Ог. 694.—З пилностю, недрш- 
лючи Рук. Црк. ІЗ,—Албо др'шают албо 
о суетіи мира сего часу набоженегва роз¬ 
мов дают Рад. Він. 1483. 

XVIII. (Бондар) небудет дрімати же то 
стг/ки гряки, а к тому найпаче яки потягнет 
табаки Клим. Вірші, 100.—Вистерігай ся, 
абнсь ніґди не дрімави тогді, коли другій 
розмовляють Політ. 51.—Не ради світу н 
дневи дрім’лют и ноч’ний воронь и лелеть- 
Пам. укр. м. II, 105 (Рк. Тесл.). 
ДРЬМЛИВЕ, присл. Дрімлючи, сонливо. 
XVII. Хс Пан... не дрімлива не оснале... 

и не ліниве поступовад Пр. Жел. в. 
ДРЮКОВАТИ, де. Див. Друковати. 

XVIII. Пиіш/ віршн друкарями ремес- 
штами славними: которьіє дрюкуют книга 
православними Клим. Вірші, 110. 
ДРЯГОЛНОЕ, рн. Див. Драгольное. 
XVI. Дряголноє войту тамошнему ку єго> 

пожитку надаємь и вічні зоставуєми Ак. ЮЗР. 
І, 210 (1577). 
ДРЯГОЛЬ, рм. Дрогам. візник, що возить 

тягарі. 
XVI. Ремеслники міста Подоцкого... тесли, 

мурали, дряголи, столяри Ак. ЗР. 11,76 (1510). 
—Ти многихи ремесленихи людей, міщани и 
дряголей, моцйо єси за себе забрали и на 
себе имь кажеши робити ІЬ. 179 (1527). 
ДРЯХЛ0ВАТИ, де. Хиріти. 
XVIII. В’ безведрноє времА вса твар дрях- 

дг/єт Клим. Вірші, 143. 
ДУБАСнИКЬ, рм. Власник дубасу (?). 
XVI- Иа ИиЬазТіікосЬ от кор Ьшгеі Пам.. 

КК, IV, II, 174 (1545). 
ДУБАСЬ, рм. Рід довбаного човна, дуб. 
XVIII. Части значная войска низового Ва- 

порозского ходила за промисдоми воєнними, 
на море Чорноє, чолнами великими, иже на- 
рицаютея по козацку лппи албо дубаси, по 
§реческу же—моноксила, єже єсть судини ВО¬ 

ДНИЙ, єдинодревеснии, то єсть зь еднога древа. 
Вітісании Літ. Бел. IV, 294 (Діар. Ок.). 
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ДУБАЩИНА, рж. Побір від дубаса {дуба). 
XVI. А кь тому серебро грошовеє и дуба- 

щиньї и воловшиньї за данью дають Ак. ЗР. 
II, 367 (1540). 
ДУБЕЦЬ, рм. Прут, різка. 
XVI. Жадинь не сміль на предмістье виіж- 

дчати для перекупованья тьіхь речей, подь 
караньемь первнй, другій, третій разь у 
днбн дубцн битья Ак. ЮЗР. І, 113 (1541). 

XVII. Битьє у пудошвн дубцами Арх. ЮЗР. 
VIII, III, 487 (1602).—На земля ростегнувши, 
кийми и дубьцами бити казали ІЬ. І, VI, 533 
(1623).—Подовец... дубцами... бнл січений 
Жив. Св. 198-6. 

XVIII. Присвоила ніякаяс справа дубець 
Клим. Прйп. 238.—Нешляхтичь йміеть от- 
дань бити кату до пренчира сиричь до стовпа 
н бить дубцами Стат. 35-6. 
ДУБИНА, рж. 1. Дубове дерево. 
XVII. 0 дубині) о тертицах и о угоді пи- 

садисмо до пана полковника Лист Самойл. 74. 
—Лукь зь дубини албо зь иного дерева про¬ 
стий Рук. Хрон. 466. 

XVIII. Пошовши вь лісь, попель палять 
з кленини, ясенини, з дубини Вас. 36. Мат. 
Лівоб. Укр. 70 (1720).—Прошу видать годящей 
дубини для млинового кола на лопатень Арх. 
Вид. м.; екон. спр. (1759).—бели на дубині 
орішки полини и гладки, значить нпришднй 
рокь добрий... будеть Пр. Госп. 9. 

2. Дубовий гай, дубняк. 
XV. (Границд) горі к волуйці подлі ду¬ 

бини, по нижний копець дубини ІОРГр. № 54 
(1424). 

XVI. Тамь же дей вирвавшися з дубиньї... 
стали наст, бити Кн. Гродск. Луцк. 187 (1565). 

XVIII. Гринченко... в Сокодемь окопець 
з дубиною продадь Кн. Міск. Подт. 184-6 
(17.21).—У Василя Назаренка тамже гай, ду¬ 
бина и березина Сб. Мат. Лівоб. Укр. 58 
(1745).—Як же почнут бігати такь, як по ду¬ 
бині Укр.-Р. Арх. IX, 53. 
ДУБЛЕТА, рж. (ст. под. (ІиЬІоіа з фран. 

(ІсиЬІеІ). Дорогий камінь напівправдивий, на- 
пів ні {зі споду скляний). 

XVIII. Вь верху кь низу того каменя два 
камешки меншіє красние дублети Кн. ризн. З-б. 
ДУБНИКЬ, ДУБНЯКЬ, рм. Дубовий гай. 
XV. бму даєм (село) сь ліси, сь гай, сь 

дубровами сь чащи сь дубники сь березники 
ІОРГр. № 54 (1424). 

XVI. Конемь и вьсякому бьідлу ховавье 
тамь роскошьноє по дубровахь и свинямь по 
дубникахь через зиму Арх. ЮЗР. VII, II, 
21 (1552). 

XVII. Оть тоє ниви Идьіщскоє, удавшиси 
троха вь правую сторону черезь дубникь я 
тнмь дубникомь ведучи, копцовь шесть уси¬ 
пати казали єсмо Арх. ЮЗР. VIII, V, 364 
(1606).—Границею... уз дубняк... до висо¬ 
кого дуба Арх. Люб. 227 (1637). 

XVIII. В давномь Степановомь дубняку по- 
ставидь хату Оп. ст. Мдр. III, 348 (1717). 
— Когда заподлинно увідомилея, что они, 
истци, напрасно волнимь дубникомь за- 
вдаділи, то оній дубникь приказаль виру¬ 
бать Сб. Мат. Лівоб. Укр. 34 (1745).—Пока- 
мяст тоть дубникь оборань не бил, то в ономь 
дубняку волно било кому хотя рубать ІЬ. 
35 (1745). 
ДУБ0ВКА, рзіс. Рід судна: дуб, дубас. 
XVII. Могли розниє судна, то єсть, бай¬ 

даки и дубовки со збозкьемь... спровадити Ак. 
ЗР. V, 133 (1674). 
ДУБОВЬШ, прикм. від «дубь». 
XVII. Дровь великую купу наклав дубо¬ 

вих Крон. Лит. 325.—Чтидь якь бога, кото- 
рому на честь дубовий огонь, котрій вічньшь 
звано, священники палили Крон. Соє. 17. 

XVIII. Прошу тьіх лгаровь ні§дм неслу- 
шайте, да дубовьіє почестки таким давайте 
Клим. Вірші, 60.—Погребь походній большій 
дубовій брусованій Бит. млр. обст. 339 (1712).— 
Круговь дубовихь десять Оп. им. Дан. Апост. 
196 (1734).—Гай дубовій з березнякомь Сб. 
Мат. Лівоб. Укр. 58 (1745).—Дубовую на 
ночь тож водку... прикладать Млр. дом. діч. 
10. —Зорвишь орішокь дубовий Пр. Госп. 9. 
ДУБОТОЛКЬ, рд. Хто виробляв човни, дуби. 
XVI. Реместники, кравцьі, кушнери, ко- 

телники, шевцьі, рнмарьі, дуботолки Ак. ЗР. 
11, 11 (1507).—Римари, сьіромятники, дубо¬ 
толки, сіддяри ІЬ. III, 91 (1557). 
ДУБО ЧОКЬ, рм. Здрібн. від «дубь». 
XVIII. Ой у лісі на дубочку кличи ґолубь 

голубочку Пер. Мат. І, II, 167. 
ДУБРАВА, ДУБРОВА, рж. Дубовий ліс. 
XIV. Имієт лісь, а любо дуброву, далеко 

оть себе Ак. ЗР. І, 19 (1347).—Што дуброва 
межи ходорковьшь селомь тоі дуброви по¬ 
ловина ЮРГр. № 10 (1375). 

XV. И ставшимь имь у РатьмирІ дуброви 
за Внремь послали бо бдхуть посли кь Всево¬ 
лоду Ип. 291 (1128).—Подлі ліса горі и подлі 
дуброви ЮРГр. № 45 (1413).—Єсть то моє 
к дідошичем поле и дуброва ІЬ. № 60 
(1428). 

XVI. Князь Богуш моцне кгвалтом земли 
имепя церковного Рудлевского, як поле, так 
дуброви забрал Арх. ЮЗР. І, VI, 22 (1537).— 
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Басил єй... тую дуброву вирубати казаль 
АгсЬ. 8ап§. VII, 39 "(1558).—Дуброву наїїїу 
звічистую покопали Кя. Гродск. Луцк. 128 
(1562). 

XVII. Дубровою, якь сие, тань и тие, на 
дрова пожитковали без жадного свару и упору 
Ак. їїолт. Гор. Ур. II, 55 (1669).—Стефань 
господарі.... оручи Поляками, насіяль ж'о- 
лудовь, где поросли дуби великіе, и тая дуб¬ 
рова Лядскою дубровою назнваєтся 'Крон. 
Полск. 383. 

XVIII. Видіхь... ліси и обширніє садове 
и красніє дубрави, ріки, стави и езера запу- 
стіліє Вед. Сказ. З,— Между Конотопом!, и 
Путивлемь у дуброви Козацкой Літ. Вед. 
II, 305,—Дерева и ліси, дубравн, садн и 
великіе пустині и всі древа погордтіїам. укр. 
м. IV, 306 (Рк. Тесл.). 
ДУБРВВКА, рж. Боги. Пегапіиіп капдиі- 

пеит Ь. 
ХУІІІ. Перепалить галуну и дубровки ко- 

рінья Млр. дом. ліч. 54. 
ДУБРОВНЬІЙ, прикм. від «дуброва». 
XVIII. По полях бувают кроти а в садяхь 

хрущи, а'по дубровннх лісахь и по облогах 
клещга Клим. Вірші, 156. 
ДУБРОВОНКА, рж. Здрібн. від «дуброва». 
XVIII. Пойду в дубровонку гляну по сві- 

тонку Пер. Мат.; І, І, 284. 
ДУБРОВЩИНА, рж. Податок на дігтя- 
в. 
XVIII. Дубровщиньї оть дегтярей, которнє 

женуть по майданами смоляний деготь, оть 
каждого коня по два рубля денегь и по десяти 
ведерь дегтю смодного жь на лето Оп. им. 
Дан. Апост. 77 (1734). 
ДУБРУВКА, рж. Здрібн. від «дуброва», 

гайок, лісок. 
XVIII. Я... дубрувку з березником... про¬ 

дала Кн. Міск. Полт. 119 (1716). 
і ДУБЬ, рм. 1. Бот. Гіиогсщ гоЬиг. 
і XV. Ту иснпали могилу межи дубомь а 
межи букомь ЮРГр. № 37 (1404).—Учинил 
есмь вічную границю... от лоз на гору до 
частьіх дубовь ІЬ. № 49 (1419). 
к XVII. "(Вітерь) внворочаеть дг/бьі Васян- 
скіи Гал. Кл. Раз. 204.—Признаки... сут по- 
ложени на дубехь Прот. Полт. С. II, 27-6. 
(1676). • і 

XVIII. Витни з дуба тріску Пр. Госп. 10. 
2. *Дубша кора в чинбарстві. 
XVIII. Швець дубам шкури переснпаєт Клим. 

Вірші, 17. 
3. Човен такий. 

XVIII. Робят липи и байдаки: шкутм дуби 

ї лоді и човни и плавники Клим. Вірші, 189^— 
Дубь одинь, челновь два Оп. им. Дан. Апост. 
276 (1734).—Куплено дуба для невода Арх. 
Вид. м. (1770). 
ДУБЬІНА, рж. 1. Див. Дубина 1. 
XVII. На мост... кидка десят цівокь ду¬ 

бняк витято Кя. Міск. Полт. 8 (1692). 
XVIII. Рахуба древам розннмь... Дубша, 

Грабина, Рябмна, Вербина Кліщ. Вірші, 
к. IV. 

2. Див. Дубина 2. 
XVIII. Павла Иващенка гаекь, дубина и 

березники Об. Мат. Лівоб. Укр. 58 (1745).— 
Нива зь дубиною, лісокь зь лукою Зап. 
Черн. Губ. Ст. Кіш. 335 (1757). 
ДУБЬЕ, рн. Збірне від «дубі», дуби. 
XIV. От білошевь сіножати по куцеву, 

ниву а по бреховича дубье, от бреховича 
дубья по долішьнии коньць деречину гайку 
ЮРГр. № 2 (1349). 

XV. Тою жь дорогою зудечевскою кь ко- 
тешеву, кь бортному дубью, от бортного 
дубь а поперек дуброви к могилкам ЮРГр. 
№ 45 (1413). 

XVII. (Стефань) поляками ораль и насіяль 
жолудя, где великеє дубя поросло Літ. Полск. 
7.—Видвди єсмо, пов'едаєть, подране цчоль, 
таїсь в соснахь, яко и в дубю Арх. ЮЗР. IV, 
І, 79 (1689); 

XVIII. О великих людях, котрие неґднс 
бндм так великіе, якь дуб’д Клим. Вірші, 
198.—Дубя бь по пятдесять сажннй билоб 
треба іЬ. 199.—Тамь клени, дубя и иншоє 
дерево опрочь лоху удалося Дн. Марк. II, З,— 
Дубя, какь би на боковие присушки рубали 
Сб. Мат. Лівоб. Укр. 34 (1745). 
ДУВАНЬ, рм. (тат. йитеп). Здобич. 
XVIII. Виговский... всі достатки своя в 

обозі своємь отбігщи, и по неволі пушка- 
ровцамь оніе в дувань оставивши, самь чим 
найскорій до Орди удался Вед. Сказ. 182.—• 
На кождій курінь товариству по шість бо- 
чокь борошна, дувану стаеть зь ласки Вашея 
Ведможности Літ. Бел. III, 174. 
ДУГА, рж. 1. Атмосферне з’явище: баре-’ 

ний лук на небі з дощових крапель, освітле¬ 
них сонцем, що позаду нас, веселка. 

XV. Видиста три столпи ага дуги зарни 
Ии. 202 (1091).—Столпи трие стояще от 
земд до нбси и надо всили горі бдше яко 
дуга ІЬ. 309 (1141). 

XVI. Види знаки... дуга на обдацехь руно 
Гедеоново Катех. а внзн. в. 154. 

XVII. Душ: Знакь нбсннй Бер. Лекс. 37.— 
Дуга маєть болше над цвіти и над рожу, 
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н над ин’шіе вшелякіє діву годннє на 
світі квітки Лік. на осп. ум. 15. — Душ 
часто береть суптелнійшую воду з морд и 
вьзносить навнсоту, и учшдєть облаци 
дождевнш Транкв. Зерц. 15.—Слнце вь об- 
даці променіє вьіпущйючи чшшть дугу Рад. 
Ог. 423.—Дуга великая вказалася на заходи 
сонця Літ. Льв. 250,—8 годинні дня передь 
вечеромь указалося на небеси зиаменіє: на 
полуденной стороні три слонци и три дузі 
кривавнхь: одна рогами на сіверь, другая 
на полудень Сб. літ. 86 (Кієв. літ.).—Поло¬ 
жу дугу мою на обладіхь Рук. Хрои- 8. 

XVIII. Сонце мінилось на три части роз¬ 
ділившися и дуга поередт, неба стояла ро¬ 
гами на лолночь Літ. Черя. 89. — Долсчв 
ніпель и дуга на небі видна била Дн. Марк. 
II, 9. 

2. Дерев'яний каблук над хомутом е одно¬ 
кіннім запрязі ' 

XVI. Дуга, которая коштовала два гроши 
Польскихь Арх. ЮЗР. І, І, 395 (1594). 

XVII. Я єго кебожчика Мирова нерве ігли- 
цею бид нещадно, а потом дугою Ки. Міск. 
Полт. 16 (1692). 

XVIII. Хвость дугою Кдим. ІІрип. 219. 
ДУДА, рж. 1. Сопілка, жоломійка. 
XVII. Прещиица: Дуда, піторт’ Бер. Лекс. 

118.—Сопдь: сопшь, пшцалка, флеткд, фудра, 
дуда, сурма, жоломюйка ІЬ. 153.—Дуда— 
прегудиица, сопль, соділь Синон. сл.-р. 23. 

XVIII. Мерзенад то ігра дуда гоставаєть 
Клим. Вірші, 117.—Біда не дуда як станет 
дут’ то аж сліозьі идут’ Кдим. Гірші. 203.— 
Знає то дуда що грає ІЬ. 214.—У дуди заг¬ 
райте, хвалу Богу 'дайте Укр.-Р. Арх. IX, 
58.— Потомь в труби, другає в дуди, на цим¬ 
бали треш грали ІЬ. X, 437,—Нача дідволь 
аграти во вед игри нарицаємід пищали, 
єже просто рещи дуда Пам. укр. м. І, 292 
(Рк. Іспаськ.). 

2. Дуди, плата за право христити ди¬ 
тину. 

XVII. По килко цуговь коней справдявть, 
вимишляючи чиниш великіє, ПОВОЛОВЩИШІ, 
дуди, осиль Літ. Сам. 5. 

XVIII. И вь тіхь часіхь поставпша дани: 
дуди ніякись, повивачноє и пороговщину Літ. 
Гр. ЗО. 
ДУДАРЬ, рм. Грач на дуду. 
XVII. Прегудник: штортиста, дударь Бер. 

Лекс. 118. — Дударь — прегудник Синон. 
сл.-р. 23. 

XVIII. Сгдьі иачнут дударю дудн надимати, 
в той чась шпетне же губи станут. отдшати 

Дужий 

Клим. Вірші, 117.—Не маємопгь дударя що 
би нам’ тидко загравь Вірші воскр. II, 24. 

І. ДУДКА, рж. Здрібн. від «дуда». 
XVII. Зобравшися з дудками,зь крьїкомь... 

зневаженьє вірі своєй христіанской нано- 
сят 6в. Реш. 249. 
, II. ДУДКА , р.ж.(пол. йдйек, дод.-нім. Бйііке, 
гор.-нім. БйЙсЬеп). Монета на шість гро¬ 
шів польських. 

XVIII. Иця паленки бща до осел дудокь 
Літ. Гукд. 78. 
ДУДНИКЬ, рм. Див. Дударь. 
XVI. Тоть податокь маєть бити давав... 

з медведниковь, дудниковь... по осм грошей 
АгсЬ. 8аи§: VII, 89 (1566). 

XVII. Скрипникові, дудниковь—усіхь гна¬ 
но до войска Літ. Сам. 141. 

XVIII. Цимбалистовь, дудниковь... прилу¬ 
чим до оной (церкви) Оп. ст. Мдр. І, 135 
(1705). 
ДУДОКЬ, рм. Птах: ІІрпра ерорз Б- 

Одуд. 
XVII. Дудокь—вдодь Сиион. сл.-р. 23. 

' ДУЕЛЬ, рж. (фр. (Зиеі з лат. йийіпт). Двобій, 
поШнбк. 

XVIII. Гетман, какь з кород вступит в 
дуел дсзволяєт Стат. 131-6. 
ДУЖЕ, ДУЖО, ДУЖЬ, присл. Вельми, 

сильно, міцно, твердо, кріто. 
XVI. Нехай дей тут онь именей папа моє- 

го щацовати пе єздить, бо я того дужо бо¬ 
ронити хочу, до горла моєго Кн. Гродск. Луцк. 
189 (1562). — Смокь... Заходннмь панствамь 
дужо доти раль Ист. о разб. Флор. соб. 433--—- 
Срокги-сь ведми, але не дужь! Антир. 947. 

XVII. Добді: доблественні: Дуже, потужне, 
стале, менжпе Бер. Лекс. 34,—Дуже —кріпко, 
добді, зіло, доблественні, юнощески Синон. 
сд.-р. 23.—Вь . томь же покою подпшшй 
уснуль и дужо Копист. Пал. 1061.—Марти- 
ніань пустелник’ жебн умертвіаь тіло своє 
вскочиль в’ огонь, которнмь дуже спалмль 
сд Гал. Кл. Раз. 243. 

XVIII. Супрунь Коломийченко... бувь ка¬ 
ліка, дуже глухь слинь и роть ему скривило 
Арх. Вид.’ м.; екон. спр. (1753).—На пудгорю 
из обоих сторон Бескіда хлібь дуже бив из- 
гинув Літ. Гукд. 76.—Зима бща дуже сту¬ 
лена ІЬ. 79.—Добре дюло буде таї дуже потрібне 
Урб. 70. 
ДУЖИЙ, ДУЖЬ, прикм. 1. Сильний, міц¬ 

ний, кріпгмй. 
XVI. Храбрь, мужньїй, дужий Зиз. Лекс. 

109,—Хто дужьшнй, тоть лепьшнй Антир. 
675. 
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XVII. Крщкій: Кркдок, моцньїй, д^жій 
Бер. Лекс. 69,— Хр'абрмй: Моцньїй, драй, 
вренньїй, мрсянй, вадечньгіі ІЬ. 187,—Дужій— 
доблій, добдественннй, жшшщньїй, твердий, 
кріпкій, силньїй, зілньїй, храбрнй, ратний 
Сішон. сл.-р. 23.—іїїлахєцство наше єст, на- 
конець, на гріхи бмти валечннмь и ді/жимь 
Тит. 118 (Копист. 1625).—Нашь дужій Мтлась 
тджарь дасть немалий небо носить земное 
ІЬ. ЗОЇ (Еоу. 1632). — Для того стьш 
будут прркіи, бо будут дужій Гал. Кд. Раз. 
І, 141-6,—Самфояь дужий доми трдсль и во- 
рочаль Гал. Кл. Раз,- 237.—Велети... били 
великій и дужій Крон. Боб. 6. 

XVIII. Описавши их состояніе.;. молодіе-ль 
и дужіе и якого взроету Унів. Дан. Апоет. 90 
(1730). — Я ващь буду хоружий бо я велми 
дужий Тих. № 11, к. 16-6.—Апостоли... не 
шали дужеи віри Поуч. Няг. 35.— Хри- 
стось єсть безь гріха, свять и дужь ІЬ. 53,— 
А хто дужніій, той ся виграєть з мижи нась 
Сл. о збур. п. 152. 

2. Здоровий. 
XVI. Перьвш люди... мяса не яди, и пред- 

ся живи и дужи били Сп. прот. Лют. 169. 
XVII. А самой душевной мстности примі¬ 

шу ЄТСА кро'вь, оную ЧИНАЧИ дужою и чистою 
Кн. о Вірі, 210.—Для віри, мовит’, Святні 
всі... дужими столиса з’ немочи 8в. Калл. 
83В. 

XVIII. Чи"дужи ви? чи здорози? що у вась 
новостится? чи все гораздь? Арх. Вид. м.; 
ейон. сир. (1758).—Радуюсь, сдиша, что ви 
дужи и здорови Арх. Люб. 169 (1790). 
■ 3. Що має змогу, що подужає. 

XV. Мьі не дужи против^ вамь стати йп. 
57 (971). 

XVI. бстди єє милость княгиня схочеть на 
мні того кгвалту искати, я дей еще дуж кгвалть 
заплатити Кн. Гродск. Луцк. 162 (1562). 

XVIII. Взявшись за гужь не кажи не дужь 
- Кдим. Прип. 206. 

ДУЖКА, рж. Каблук коло дверей на ко¬ 
лодку. 

XVII. Замокь одомкнувпш, албо рачей дуж¬ 
ку одогнувщьі и ніть ослабивши, того злочинцу 
москаля з лазні Лизуновской випустил Акт. 
Старод. кн. ЗО. 
ДУЖОСТЬ, рж. Сила, міць. 
XVI. Держава, можяость держане, дужость 

Зиз. Лекс. 98.—Храбрость, можность, дужость 
ІЬ. 109. 

XVII. Сила, моць, дужость Бер. Лекс. 146.— 
Храбрость: Можност’, дужост ІЬ. 187,-Дужость 
—храбрость, мужество, кріцость, мужедоб- 

лестіє Синон. сд.-р. 23,—Дужость... з розу- 
момь члка бнти внображает, а з’ гдуд’ством 
злучена будучи звіра безсловесного бьіти зна¬ 
чить Тест. Вас. 34.—Где кормн досвіт, там 
дужость волови прибьівает Арх. ЮЗР. І, XI, 
309 (1609). 
ДУЙВО, рн. Див. Доіїво. 
XVII. Покладал скаргу свою на тую... 

чародійницу... о потераня платя и коров 
ведлуг дуйва Прот. Полт. С. І, 91 (1690). 
ДУЙТЙСЯ, де. Дійтися, ідучи сягнути. 
XVIII. Мусать кметі кождого году Панови 

у дорогу итм... але лмщинь такь далеко где 
са за два дни дуйде Урб. 53. і 
ДУКА, рм. (іт. Тиса з дат. Тих)’ Багата 

й значна особа. 
XVII. Суть потентатове світа, суть |дуки 

Рад. (Марк.) 74.—Дуки, що имь цари ма- 
етности попадоваяи Звари. Источн. І, 324 
(1691).—Дука великій Рук. Хрон. 380. 
ДУКАТЕ, рм. (пол. йикаї, іт. йисаіо). Зо¬ 

лота монета (18 злотих польських). 
XVIII. Дукатовь подвойнихь пятдесять 

сімь, Венкгерекихь пятдесять и едень, а оста- 
токь зась до тисячп сполнихь розмаитихь 
Літ. Вел. IV, 124 (Реестрь Пал. 1704).— 
Дукатовь подвойнихь пятдесять осмь а веди- 
кихь дукатовь (зь которихь “вь кождомь по 
пяти червонихь) пять, а поединковихь сім- 
надцеть ІЬ. 130,—Послаль вь листі кь нему ду¬ 
ката вь 22 червоннихь Дн. Марк. III, 266.— 
Дуката единь вь десять червонихь Діло 
о реп. Ак. 21. 
ДУКЛЕВЬІЙ, ДУКЛІОВЬІЙ, ДУКЛОВЬІЙ, 

прикм. від «дукля». 
XVIII. Хустка дукліова Реестрь Ризн. Соф. 

16.—Ковдра дуклевая чирвоная Арх. Сул. 
219 (1744).—Катапетазма дуклева блакитная 
Діло о реп. Ак. 20,—Пошивь Павлу дукловий 
чирвовий чеканений каптань Бнт. млр. обст. 
355. 
ДУКЛЯ, рж. Дш. Дупля. 
XVIII. Мертвій дежаль покритій дуклею 

Дн. Марк. її, 112.—1Сподниця темнозеденои 
венецкои дуклі Бьіт. млр. обст. 352 (1729).— 
Запона дукді венецкой Арх. Сул. 219 (1744).— 
Заиона.і.. дуклі венецкой полосастая Мат. 
Ист. ІОР. 83 (1744).—Зь Лящихою роецлата 
учинена за дуклю, бранную на. погребеніе 
Дн. Хан. 104. 
ДУКСЬ, рм. (дат. йих). Старший над 

військом, вож. 
XVII. Дузь, вождь: Кназь Бер. Лекс. 268.— 

А Сапорь дуксь, которнй оть царя Гратіана 
до Антіохіи ку успокоєнью церкве посланні 
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%дь, видячи упорь Павдиновь того Медетія 
ознаймиль и оголосиль повагою дарскою Ая- 
тіохійскимь началнійшимь, то єсть найпред- 
лійшимь, епископомь Еопист. Пал. 1176. 
ДУКТОВЬІЙ, , прикм. Що належить до 

«дуту». 
XVIII. Перетаскали (Андрея) чрезь універ- 

-садьной дуктовои древной ровь Зап. Черч. 
Губ. От. Ком. II, 327 (1781). 
ДУКТЬ, рм. (под. <1иИ, з лат. (іисіиз). 

Лростолінійтй битий шлях. 
XVIII. Оть гребли Чернечевскои шляхомь 

Еропивянскимь идеть дуктомь граница до 
Олчищиного озера Оп. им. Дан. Апост. 279 
(1734).— Свободно било водній тоть сотні; бе- 
резанской косить степь, оть тихь сель по мо¬ 
гилу Жуковскую, а оть то єй могили по над 
яромь дуктомь ажь до могили Острой Сб. 
Мат. Лівоб. Укр. 19 (1735). 
ДУЛЕВЬІЙ, прикм. від «дуля». 
XVIII. До Змеіови посилалемь баридде вод- 

ки. и дудевой флящу Дн. Марк. II, 107.— 
Наука, якь ділать закуски рожніє дулевіє 
Рази. марц. 639. 
ДУЛИЯ, рж. (под. Міаз гр. йооіеіа). Честь 

що віддавали католики так званим святим. 
XVII. Друга* єст честь найменша* Дудіа, 

котора* належит’ всімь стнмь Гад. Ел. Раз. 
324. 

. XVIII. Лятрія єсть честь самому Бгу... на¬ 
лежачая. Дг/дія єсть честь мен’щая, належа¬ 
чая Агглом’ и стнмь, яко Прі*телемь Бжіимь 
Собр. Прип. 101. 
ДУЛІОВКА, рж. Див. Дулівйа. 

■ XVIII. Привезено з Сухоносовки вншневку 
и дуліовку Дн. Марк. IV, 8. 
ДУЛО, рж. Цівка (рушиші/і). 
XVII. Жону єго мовить ручницею дуломь 

синь Жорнового в груди затявши такь забивь 
же заледво чи жива будеть Ен. Міск. Подт. 
28 (1693). 
ДУЛЬ, рм. (под. 061.). 1. Див. Доль 1. 
XVII. Сліпий без виденя в дудь упадаєт 

Даз № 32, к. 36-6. 
2. Див. Доль 3. 
XVII. Сеножать лежачую на бдижшой Гов- 

тві, по дуль, в межу з’ низу од Лащенчихи... 
пустилемь у вечност Ен. Міск. Подт. 4 
(1695). 
ДУЛЬВКА, рм. Наливка, настоянка на 

■дулях. 
XVIII. Дулівки—27 (ведерь) Арх. Вид. м:; 

від. ключ. (1780). 
ДУЛЯ, рж. Бот. Рід груш: Рупія сотти- 

аІ8 Ь. • 

XVIII. Еухва неповна зь дулями налита 
виномь Дн. Марк. І, 52.—Не пробила би ді¬ 
ловая куля хочай би була як волоская дуля 
Укр.-Р. “ Арх. IX, 53.-Много же древа 
садоваго по монастирамь и скитамь суть, яко 
то: черешні, дулі, ябдока, оріхи волосків 
Гр. Барск. І, 254.—Тамо продаются вещи 
ядоміє и овощіє различноє: фиги свіжіє, 
яблока, дулі, бросквини, морелі, виноградь 
и прочая іЬ. II, 172.—Дуль сьірьіхь мешбкь 
Оп. им. Дан. Адост. 120 (1734).—Дуль прили- 
ваньїх—1 відро Арх. Вид. м/, екон. спр. (1756). 
ДУМА( рж. 1. Гадка, мисль\ намір. 
XV. Тьі відаєшь всю ммсдь и думу ихь Ип. 

408 (1150).—Начаша с* слати* к нему Чаг- 
ровичи... Вододимирь же радь бнвь думі ихь 
и посла к Рагуилови Добрнничю и кь Миха- 
леви и кь Завидови явлдя имь думу свою іЬ. 
536 (1169). —Не сміша єго изнмати ни убити 
зане не вси б*хуть в думі _ той бояху бо с* 
приятедевь Володиміревьіх ІЬ. 660 (1188). 
'XVI. Жени Рускія вьсплакашась аркучи: 

уже намь своихь мильїхь ладь ни мнслш 
смнслити, ни думою сдумати Сд. о п. Иг. 
20,—(Адостолн) не садилися на своих душхь, 
на своихь мнсляхь Отп. кд. Остр. И. II. 424. 

XVII- Ярополкь, увіривши, приняль вдяч¬ 
не Влостов'ича и ему своєй думн о той войні 
звірияся Ерон. Сов. 110. 

XVIII. Цесарь... таиль в себі своя скритиє 
думи Вед. Сказ. 243. 

2. РадаДнарада. 
XV. Да се ти ни на погання идеши с нама 

ни на думу Ип. 220 (1096).—Позва и брата 
к собі Володимира и сна своєго Мьстислава 
и Бориса Городеньского и Угорьскимь музкемь 
пришедщимь на думу и реч им ІЬ. 413 (ПоО).— 
Думн не люб*шеть с мужми своими іЬ. 659 
(1188); 
Думу думати, заходити в раду з кіш, 

раду радити. 
XV. Думу єсми с ними думаль Ии^ 344 

(1147).—Се Володимерь Из*сдавь Двдвича 
хрсть к нама бьіла діловада и думу думала 
поити с нама на стрья паю ІЬ. 347 (1147). 

3. Пиха, гордовитість, зарозумілість. 
XVI. О того вихроватого або в думі своєй 

вьінеслого марка ' ефеского идеть найбодше 
Рук. Муз. № 513, к. 33. 

XVII. Дума о себі — мудрованіє, кнсо- 
коуміє, гордость Сннон. сл.-р. 23.—Нехай 
не до сваровь о уха нахиддєть, але всдкое 
мніманіє и думу и злую волю з’ розума вмг- 
навшй, пилно и милуючи правду слов слу- 
хаєт 0 обр. 195.—Оть дюдскихь внмнсловь, 
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а надто оть внсокоумнаго вь думі Оригева 
Вопр. 55.—Духь то абовіМь єсть гордовнсо- 
кой думьі, славолюбів и сребролюбія—надь 
всімь світомь пановатй Копист. Пал. 692.— 
Памятали о сказнтедности и смртелности тіла 
своего понехавши надаремную свою думу, 
же сут несмртедньвш Тр. П. М. 939.—Мусить 
гордой дузш рога схилити Транкв. П. Ми. 
(пр.). 3. 
ХУІІІ. Полніє излшпной думи и високого 

о себі мнінія слова Вед. Сказ. 206. 
4. Рід пісні (йор. болг. дума «слово»: Слово 

о пьлку Игореві). 
ХУД. Вь арфи миле бійте, меліодіияьши 

дрн нас всіхь веселіте Діад. В'одк. 72. 
ДУМАТИ, де. 1. Радитися. 
XV. Игорь же дошедь Дуная сьзва дружину 

и кача думати и повіда имь річь церву Ип. 
35 (944).— Бі бо любдше Волдимирь дружину 
и с ними дума ш строєньн землинемь и «о оуставі 
землинемь и со ратіхь іЬ. 111 (996).—Рюрикь 
же поча думати с мужи своимй како бн ему 
дати волость Всеволоду іЬ. 683 (1195). 

— на кого, о комь. замишляти, заміряти 
на кого. 

XV. Начаста (Давьідь) думати о Василці 
а Василко сего не відапю Ип. 232 (1097).— 
И нача Володишрь Мьстисдавичь думати на 
Мьстнсдава іЬ. 535 (1169). 

2. Мислити, гадати 
XVII. Кождому чдку христіанину брату 

своєму нікгдьі злого нічого не думает, але 
думает о добром ділі 6в. Реш. 401-6. 

XVIII. Зайшедшп за Дунай, да і додому не 
думай Кдим. їїрші. 268.—(Хмелницкій) на 
ляховь никаково зла не думаеть Літ. Гр. 
(рк.), 14,—Цофнулися назадь ку Корсуну, 
начавши думати и промишляти о своєй голові 
и всего гойска коронного цілости Вед. Сказ. 
38.—Чедовикь ... когда вь славі драєть 
цвіста, тогда другмхь заставддєть ко гробу 
себе нести Сіма Сл. Б. 514. 
ДУМЕЦЬ, рм. Радник, і 
XV. И рекоша Игореви думци его: мнедь 

високу и не угодну Гсви имїешь в собі Ид. 
650 (1185). ■ 
ДУМКА, рж. Гадка, мисльX 
XVI. Штонетодко напостороя’ньїх кролев’- 

етвах ясно н значно са оказадо ... але и в том 
панстві ново а евюко их вмдвор’нне а вм- 
літаючіе думки Пам. укр. м.„ V, 227 (Кл. 
Остр. 1599). 

XVIII. Думка думку иошибаеть Клнм. ІІрип. 
209.-~Що то мні припало на думку Разг. 
Паст. 69. 

ДУМНОВИНЕСЛЬІЙ, прикм. (пол. бптпо- 
гупіовїу). Див. Думний 2. 

XVIII. В своихь думновинеслих мозковняхь 
усовітовади и постановили Бел. Сказ 58 
ДУМНЬІЙ, рм. 1. Розумний, мудрий.' 
XV. Вис Левь КНАЗЬ думень И хороборь 

и кріпокь на рати не мало Ип. 935 (1291) 
2. Пишний, надутий, гоноровитий, зарозу¬ 

мілий. у 
XVII. ДереЕа зась великій, людей дмщьіх" 

и гордьіхь вьюорочаеть прг/дко вютерь бутпм- 
вьій Гад. Кл. Раз. 464. х УР" 
ДУМОННА, рж. 'Здрібн. від «дума» 4 
XVIII. Мііиіи паіби, ро забипку сЬобіайу, 

аг шоіа тіїепкаіа, віогкі гопіаіа, битопкі 
вріешішу Укр.-Р. Арх. IX. 12.' 
ДУМЬ, рм. (нбд. бою). Див. Домі 1. 
XVI. Одбивши фуртіш ув обоюхь во¬ 

рота, впадпш оступили думь, гдемь перем°ш- 
киваль и сховане своє мель Арх. ЮЗР І VI 
135 (1597). Г ’ 1 
ДУНЕЦЬ, рм. Данець, мешканець Данії. 
XVIII. Розніі войска були калпуки, дунци 

серби Он. ст. кн. 9 (1739). 
ДУНСКЬІЙ, прикм. Дамський. 
XVII. Цар дунский мід от Гда Бга~ обя- 

вен’я Жит. Св. 18.— (Вьгшемирь) Полское розь- 
ширндь панство аж до границь Дунского 
королевства Крон. Полон. 351. 

XVIII. Сь Королемь, его милостію, Дунсшшь 
Марк. IV, 352 (Грам. Ор. 1719).—Привели 
короля шведского з Поляками до згоди, ко- 
торий на тот час в дунскомь граді зостаючи 
Зунті, не тилко Дунчика держить за сердце 
и^Подяковь притискаль страхомь Бел. Сказ. 

ДУНУТИ, де. Подути, дмухнути. 
XVII. Хс дущ/ль на Анловь и мовиль имь: 

Прійміте Дхь Ста Гал. Кл. Раз. 219.—Іс- ... 
дунув на них дхом стнм своим Єз. Реш. 49-6. 
ДУНЧИКЬ, рм. (пол. бшісгук). Див. Ду¬ 

мець. 
XVIII. Не квапилися пактовь своихь з Шве- 

домь вершити п'отодь, поколь би і Дунчика 
з ним же Шведомь не приведи по згоди Вед. 
Сказ. 247. 
ДУПЛО, рн. Порожнява в середині дерева. 
XVI. Все помер’кнет и будут глашти якь 

в дали Пам. укр. м. V. 150 (Ст: Зиз. 
1596). 

XVIII. Ненавидит світа и сова, бо она 
у днь у дупле са сховает, а в ночи сміле собі 
дітаеть Пам. укр. м. II, 105 (Рк. Тесл.). 
ДУПЛОВАТИ, де. (пол. Яиріомгас, з лат. 

вив1из,'фр. боиЬІеі). Виконувати двічі. . 
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XVIII. Хоть вудь шшшхь, хоть от Боло- 
бьіхь кметювь, Дупдовйну гошсчиву може пань 
взати, але такь обм имь са тота робота у дру¬ 
га .тижні раховала Урб. 51.—Сесу тмжніову 
роботу Дупдовати буде кміть... але Жеддрь 
николм не бре свою Пансчину дупдовати ІЬ. 
ДУПДЯ, рис. (под. биріа з лат. Йиріа 

«подвійна»). Китайка удвоє густіше виткана. 
XVI. Шубка китайки душіи зеленоє, ку- 

нами подшитая Арх. ЮЗР. VIII, III, 446 
(1584).—Летникь жепский китайчаннй дупли 
бурнатное зь оксамитомь іЬ. І, І, 280 (1590).— 
Взяїь до себе, матею небожчиковскую акса- 
миту ритого, на атласе шаромь, китайкою 
дупдею подшитую іЬ, 352 (1593).—Дедея кгра- 
натовая, дуплею подшита іЬ. І, VI, 136 (1597). 
дупляртьій, ДУПНАТЬІЙ, прик'м. Що 

мав в собі дупло. 
XVIII. Великь дубь да дупнать Клим. 

Прип. 206.—Дуплястеє дерево сь пчелами... 
порубаль Права, 727. 
ДУРЕНЬ, рм. Дурна людина, дурник. 
XVI. Безумен, дурен Зиз.- Лекс. 93.—Юрод, 

дурен гдрнй блазень ІЬ. 110,—Ояь єсть ду¬ 
рень и не знаєть ничого Аіс. ЮЗР. II, 214 
(И. Вяш.).—Нехай же тобі, дурню, што ихь 
сдухаєшь, а папежа антихристомь зовешь, 
скажуть геретьїкове Унія гр. 158. 

XVII. Буй: тород, дг/рен, глг/пьій, дурньїй 
Бер. Лекс. 9,—ДОродь: Дт/рен, глупьій, бла¬ 
зень іЬ. 208.—Дурень—безумень, буй, юродь, 
шш уродь, неемнедень, зродословь Сипон. 
ел.-р. 23,—Маєш’ дурнювадатиГад. М. Пр. 16. 

XVIII. Дурна ни сіют ни пашут сам сд 
родит Клпм. Прип. 209. 
ДУРЕНЬЕ, рн. Обдурювання, оиіук. 
XVII. Лужденіє: Дурсньє Бер. Лекс. 73,— 

Дурееіє—лужеиіє Синон. сд.-р. 23. 
ДУРИТИ, де. Обдурювати, ошукувати. 
XVI. Лужді/, дуру Зиз. Лекс. 101. 
XVII. Лужду:. Дурт/ Бер. Лекс. 73,—Лудд- 

чій: їїг/одчій іЬ.—Синон. сл.-р. 23. 
XVIII. Не важили ся б юж болшь всего 

світа дурити Кдим. Вірші, 33.—В церков 
Господня дурит кдепачами, а в танець пішовши, 
то музику шелюгами Укр.-Р. Арх. IX, 67. 
ДУРНИНА, рж. Дурна річ. 
XVI. И гетая на світі дурнина Ак. ЮЗР. 

її. 189 (1589). 
XVIII. Дурнину говорить, чого самь не 

знаєшь Вірші Різдв. 139. 
ДУРНО, прися. Марно, даремно, без пуття. 
XVIII. Юж в темниці сіда чекаєть стра- 

чен’д: и сам собі учинить дурно затрачені 
Клим. Вірші, 13.—По малих и старих дурно 

не ридайте іЬ. 76.—Нехай караннн тш то. 
бнвают, котрій дітей своих дурно погубдяют 
іЬ. 175.—То того ніґди не дочекаєш, толка 
славу тую дурно розмножаєш Сл. о збур. їй 
152.—Вдина мні втеха вспомню когда, что- 
вороги дурно трудять себя всегда, не смотрить, 
что нигді по ихь не стаєтся, токмо лишь 
напрасно дурно розумь рветея Пер. Мат. 
І, II; к. 179. 
ДУРНОСТЬ, ДУРНУСТЬ, рж. Дурний ро¬ 

зум, недоумство, нерозум. 
XVIII. Мододост буйпост, а буйноет дур- 

ност Клим. Прип.|226.—Паучайме (ся) вьідці,' 
якь єсть недостоиньетво и дурнусть людская 
Поуч. Няг. 132.—Я ихь дурность. маю себі 
за утеху Пер. Мат. І, II; к. 179. 
ДУР(Й)ОТА, рж. Безумство, шаленство. 
XVIII. На дурноту конскую. ДуроТа зна¬ 

чать шаленство, когда кояь зь болю голови, 
оншшєть Укр. Госп. Пор. 66. 
ДУРНЬЇЙ, прикм. Нерозумний, безглуздий.. 
XVI. Юродивий, дурний бдазнуючій, ду¬ 

ріючій Зиз. Лекс. 110.—Не отповідаємо 
дурному ведле глупства єго Хр. Фид. Алокр. 
1014.— Аяи би дети ихь дурьнне церквей де- 
дичньїмь правомь не дьмагадися Антир. 745. 

XVII. Буй: город, дг/рен, глупий, дурньїй. 
Бер. Лекс. 9.—Юродивий: Глупий, дурний,, 
блазень, дуршчій іЬ. 208.—То синь молод¬ 
ший (а попросту мовячи дурнійший) 6в. 
Реш. 8-6.—Чарами зовеш дурний цесару чу¬ 
деса бога моєго іЬ. 262.—Гріхь мя споткадь 
и дурний мой розумь на тоє мя подвіль Прот. 
Подт. С. І, 153 (1693). 

XVIII. За дурною головою и ногамь лихо 
Кдим. Прип. 216. — Пославши дурного а за 
ннмь другого ІЬ. 237. — Сонний якь пяньїй, 
а пяний як дурний ІЬ. '242. —А ми, дурнші, 
коди єсме бетіжні, а ми идеме ико баидямь. 
жонамь Поуч. Няг. 155.—Бгь... дур’ньїє и 
тупме розуми умудрдєт Пам. укр. м. І, 165 
(Рк. Тесл.).—Даииид сд смддь нз них и дур’- 
ними их зваяь ІЬ. 313 (Рк. Тесл.). 
ДУРНЯКЬ, рм. Див. Дурень. 
XVIII. Дурняче, у сесю нучь душу твою 

возмуть видь тебе Поуч. Няг. 161. 
ДУРОВАТИ, де. Див. Дуріти 1. 
XVI. Вид пьян, пил с попомь и дуровад 

пьян Арх. ЮЗР. VIII, III,.404 (1583). 
ДУРЬТИ, де. 1. Пустувати, дурня строїти*. 
XVI. Безумствую, дурію, гдупію Зиз. Лекс: 

93.—Юродивий, дурний бдазнуючій, дурію 
чійіЬ. 110—Юродствую,дурію блазнуюІЬ.111 

XVII. Безумствую: дурюю, гдушзю Бер: 
Лекс. 3.—Нєйстоедюга: цшшю, дурио, в’сті. 
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“ШСд іЬ. 92— Юродствую: дургаю, блаз¬ 
ню ІЬ. 208.—Юродивий: Глупий, дурний, 
лазень, дурюючій іЬ.—Дурію—неистовдюся, 
юродствую. Синон. сл.-р. 23. 

2. Нетямитися, чманіти, тратити розум. 
XVIII. От страху и з’ жури велико*, без¬ 

мірної назбить, жони омлівают и дуріють 
и так погибают їїам. укр. м. II, 134 (Рк. 
Тесд.).—И так з лиха голова дуріє Укр.-Р. 
Арх. IX, 51. 
ДУСИТИ, де. (под. бизіс). Тменутм, гно¬ 

бити. 
XVI. (Турчинь) своимь ярмомь дусить ва- 

тштхь бедннхь патриярьховь Отп. И. П. кл. 
Остр. 1077. 
ДУСКУВАТИСЯ, де. Див. Доходити 4. 1 
XVII. Тое поневаж би не досит стало пану 

Кирилу за єго шкоду, водно ему будеть и 
* кидка діть на том же Пискуненку и на 
товариству єго дускуватися своєго остатку 
шкоди ’Кн. Міск. Полт. 19 (1692). 
ДУСТДТИ, де. Дістати, одержати. 
XVIII. Лишіть четмри двацать дадіщи ду- 

'стане Урб. 67. 
ДУТИ, де. 1. Дмухати. 
XVI. Ожогшися на молоці, веліно на воду 

дуть Ак. ЗР. III, 174 (1574). 
. XVII. Дму: Дмеш, надимаю, дую Бер. Лекс. 
34.—Дую—дму Синон. сл.-р. 23. 

XVIII. Біда не дуда як станет дут’, то аж 
сліозн идут’ Клим. Прип. 203.—Дми вра¬ 
жий сну Тих. № 11, к. ЗЗ-б. 

2- — пику, дутися, пиндючитися. 
XVIII. Хоть за діл'омь прьщеть, то все 

шику дує Діал. Прозба, 405. 
ДУТИСЯ, де. Надиматися\ пиндючитися. 
XVI. Папежь... дметея помпою своєю Посл. 

До лат. 1142,—Д’мется вь разуме своємь тще- 
сдавуяея Сп. прот. Лют. 165. 

XVII. Кручиндюс*: НадьімаюсА, дмусА, 
пухну, гищаюсА Бер. Лекс. 69. 

XVIII. Дмєтса як пузир на воді Клим. 
Прип. 210.—Не дми са якь пузир па воді 
ІЬ. 268.—Якь то ся тоть надутий міхірь дує, 
тот’ то Порь нещасний Ал. Тиш. 59. 
Дутьіи, прикм. Порожній усередині. 

. XVIII. Оузиковь отливанихь 250, вдень ду¬ 
тій гладкій Реестрь Ризн. Соф. 2.—Ланцужок 
златій дутий грушковнй Кн. ризн. 25-6. 
ДУФАНЬЕ, рн. (пол. йиїапіе). Надія. 
XVI. Зь дуфанієм мовимо до Бога Катех. 

12. 
XVII. Дрьзиовеніє: г/фност’, сміиость, ду- 

фш’є, необиновене Бер. Лекс. 33.—Мудрова- 
яіе... хелпшье и дуфан’є внеокоумное, многдн 

на здую часть, гордоеть ІЬ. 82.—Дуфаніє— 
дерзновеніє, необиновеніє, отрада Синон. сл.-р. 
23. 
ДУФАТИ, де. (пол. (Іиіас). Покладати надію 

на то, на що, звірятися, сподіватися. 
XVI. Дуеаючи своєй громаде и готовости 

ани розмовляючи, ани диспутуючьі... оддеде- 
ньє учинили Берест.. соб. 202. — Дуфаючи 
вь можность свою, вь прихилность цесаровь, 
иногдьі партіархи Царигородскіе вь ихь од- 
накой зь собою зацности нахиляли Хр. Фид. 
Апокр. 1546. -Щ 

XVII. Помочи діазолекой ви жидове ду¬ 
фаючи, єще мишій злости великій Хртіаномь 
чапите Гал. М. Пр. 394-6.—Ліпше на шка- 
тулу реч дочасную дуфавь анежели на ба 
жива 6в. Реш. 179.—Чи дуфаль же онь в’ такь 
множественномь числи войска своєго? Рад. 
(Марк.) 44,—НебойтесА, але дуфайте Бгу Рад. 
Ог. 700,—Жадному бовімь еглам своммь дуфати 
не потреба Домецк. 39. — Не дбаль на єго 
слова дуфаючи вь свою моць Крон. Боб. 153.— 
Не дуфай паномь своимь раднимь, ани ри- 
церству своєму, бо тя хотять видать Всево¬ 
лоду Рук.. Хрон. 439. 

XVIII. В зичливости Козаковь реестровихь 
гетмани не велмн дуфали Вед. Сказ. 33.—Си- 
дамь своимь дуфаючи, хотіль оніє з арматою 
на три части розділити іЬ. 193.—Духовнимь 
нашимь дати покой намній не дуфаємь Літ. 
Бел. II, 232.—Не сподівайся викторієй, не 
дуфай вь жолніру іЬ. IV, 215 (Діар. Ок.).—Мі- 
зерноє тіло в гріхахь ся валяєт и в роскошь 
дуфаєть, а вічность забуваєть Рук. К. У. 
№21, к. 6.—И заставу мні изволилесь давать... 
а іа не взядь, дуфаючи слову вашему Дн. 
Хан. 8. 
ДУФНОСТЬ, рж. (пол. (Шпойс). Звіряння 

на кого, покладання наділ на кого. ■ 
XVII. Надія єсть правдивая и нетри- 

вожлмвая дуфность вь Гді Бзі Гол. П. М. 
II, 429 (Кор. Н. 1645).—Гріх ест’ з’6нтнаа 
дуфность, ґди кто назбить дуфаючи млрдію 
Бжому, грішмть безпечне Гал. Кл. Раз. 1,11. 
ДУХМЙСТРЬ, рм. (пол. Мізііг іисЬооту). 

Див. Духовнинь. 
XVII. Ієлисей інокь Духмистрь братскій 

Гол. П. М. І, 554 (Об. Киз. 1633). 
ДУХОВЕНСТВО, рж. 1. Зв’язана кастовою 

або становою організацією соціальна група, 
що обслужує реліїійні культи. 

XV. Духовенство набоженства Греческого и 
Руского Ак. ЗР. І, 56 (1443). 

XVI. Сходилися дужвенства и рьщеретва 
посли и панове Кул. Мат. І, 66 (1596). 
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XVIII. Зьіхадоея било до Корсуяя духо¬ 
венство Рускоє Літ. Вел. II, 78. 

2. Духовний стан. 
XVI. Кгдьіж особа духовная єсли би се 

поддала под суд свецкий, духовенство тратить 
и стану своего оного посвеценя отпадиваеть 
Арх. ЮЗР. І, VI, 102 (1594). 

3. Духовне життя, життя в духовнім 
стані. 

XVIII. До купецтва и духовенства склонннй 
Пр. Госп. 8. 
ДУХОВНЕ, прим. Духово, душею, у дусі. 
XVI. Сам дух поередствуєт о нас вьздьіха- 

нш_ невимовними, ТО ЄСТЬ ГДИ Сд молпть ду- 
хов’не Діаконь Нам. укр. м. V, 180 (Ст. Зиз. 
1596). 

XVII. Дховні: дховне, не телесне, супте- 
лне таємне, яко би секретне Бер. Лекс. 37.— 
През Крещеніе дховне отрождаемся Тр. П. М. 
912. 
ДУ^ОВНИК'Ь, рм. «Духовний отець», спо¬ 

відник у катол. і правосл. церкві. 
XVI. Духовникь мой свещенникь Слоним- 

скій светое Пятници Кузма Ак. ЮЗР. І, 77 
(1529).—Духовникь мой, отець Феодосий, ар- 
химандрить. Пречистский Луцкий, руку свою 
додписадь Арх. ЮЗР. І, І, 27 (1570). 

XVII. Часто и сповідь стую отправовала 
пред... дховникомь своимь Тр. Н. М. 946.—По¬ 
силаю шісмо инока Межигорского монастиря, 
в Січи запорозкой в духовникахь будучого, 
именемь Доровея Зварн. Источн. І, 410 
(1692). 
ДУХОЗНИЦА, рж. Акт розпоряду своєю 

власністю на випадок смути, заповіт, те- 
стамент, остання воля. 

XV. Положиль перед нами духовницу дядь¬ 
ка своего Микитину; а вь духовницн стоить, 
ижь онь тоє село записаль кь церкви Ак. 
-ЗР. І, 112 (1489).—Онь тоть садь, отходя 
сего світа, племенникомь своимь вь духов- 
ЯІЩЬІ отписаль ІЬ. 173 (1497). 

XVI. Єго милость кь сей моєй духовшци 
печать свою привісидь Арх. ЮЗР. І, VI, 
13 (1507).—Мужь мой просидь того священника 
Духовского ,о написаний духовницн. И тоть 
священникь, за црозбою небожчика мужа 
моєго, духовницу предь людми добрими спра- 
виль Ак. ЗР. III, 47 (1553).—Духовница пана 
Семена Сколковича на копу грошей Гол. 
П- М. І, 12 (Оп. 1554). 

XVII. Мднномь владіт цозволяемь, и то 
ведле духовницн, в которой от небожчика 
Яска жоні єго Химці леговань мльїнь Ак. 
Полт. Гор. Ур. І, 134 (1668).—Духовница 

Гапьчша, данная от небожчика мужа єи 
Прот. Полт. С. II, 15-6. (1675).—Казала сию 
духовницю записати, аби при моци своей 
вічними часи зоставила Кя. Міск. Полт. 
85 (1693). 
ДУХОВНИЧИЙ, прикм. Що стосується до 

духовенства, духівницький. 
XVII. З части моее духовничое митропо- 

литанское Льв. Ставр. 78 (1622). 
XVIII. От званія духовничого биль отстав- 

лень за соблазнь мирянь Листи Копт. 
21. 
ДУХОВНИЙ, прикм. 1. Духовий, безтілес¬ 

ний, нефізичний. 
XVII. Вщ/траій члк’: Чяк’ дховннй Бер. 

Лекс. 22.—Умяьій: Розумний, мудрий, рос- 
тропннй, невидимий, духовний, ММСДЬНЬІЙ ІЬ. 
179.—Духовний человікь—знутрннй человікь, 
мнсленннй, умньїй Сянон- сл.-р. 23.—Духов¬ 
ний зась живота стань єсть, ґдн хто шкожень 
бити рачей зєзволаєгь, ніжь би самь кому 
шкодити міль Вз. Кадл. 951—Мечемь двоа- 

кимь и материллннмь и духовннмь словомь 
мудримь црковь и отчмзну бороните Гал. 
Кл. Раз. (пр.) 4. 

2. До церкви, до церковної ерархії, церков¬ 
ного уряду належний. 

XV. А будеть владиці до него діло духов- 
ноє, ино намь саянмь же со владикою того 
архимандрита досмотріть. А владичнимь де- 
сятникомь и городскимь тихь людей мона- 
стьірскнхь вь духовчихь діліхь не СУДИТЬ 
Ак. ЗР. І, 58 (1443). 

XVI. Мне тот хлеб духовний у єго кроде-в- 
ской милости архимандрицство Жидичинскоє 
зьєднати и упросити рачили Арх. ЮЗР. І, 
VI, 59 (1570).—Кгднж особа духовная єсли 
би се поддала под суд свецкий, духовенство 
тратить ІЬ. 102 (1594).—Вго милость оннхь 
протестацнй до книгь своихь духовньїхь при- 
няти не хотель и не приймоваль ІЬ. І, І, 438 
(1594). 

XVII. Ознаимуєм так духовним персонам 
яко свіцкии Прот. Полт. С. II, 75 (1680). 

XVIII. Той человікь велми зле поступо- 
ваєть, которий на чин дховннй хулу наноша- 
єть Елим. Вірші, 23.—Світскихь вь духов- 
ноє право о річь світскую не позиват би 
Стат. 36-6. — (Право) духовноє, котороє от 
патриархи н от єшіскоповь для управленія 
дідь церковних єсть учішенно ІЬ. 155-6.— 
Ми єго судили дхов’ним правом, а теперь 
его тобі видаємо на свіц’коє право Пам. укр. 
м. II, 230 (Рк. Тесл.). 

3. рм. Духовна особа. 
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XVI. Суди каптуровнє з духовних ест зне- 
сенн Арх. ЮЗР. І, VI, 102 (1594). 

XVII. Ніякій капитань... обнялся Коро¬ 
леви, а найболше духовним, на Украйні... 

‘замокь муровати Літ. Льв. 251.—Ого, небож- 
чика по хрестиянски поховаль и духовного 
за. сорокоусту поеднал и заплатіть Ак. Полт. 
Гор. Ур. І, 153 (1669). 

XVIII. (Взавелід) дхвньїх тратити казала 
Пам. укр. м. І, 296 (Рк. Тесл.).—Речеть Іоаким 
перед дховнщщ: Жьівь мой Бгь ІЬ. II, 68 
(Рк. Тесл.). 
Духовная грак ота, заповіт, тестажпт, акт 

останньої волі, духівниця. 
XVII. Казадь Владамирь своєму писару 

Ходорцу писати духовную грамоту албо теста- 
менть Крон. Соє. 308. 
ДУХОВНЬЇЦЯ, рж. Див. Духадница. 
XVII. (Максим) зт> залалчивости гливу ду- 

ховньїцю отцєвскую подлавь-Ак. Полт. 0. 252 
(КС. ІЛШО- 
ДУХОЗБАВЕННЬІЙ, прикм. (под. бисЬо- 

гЬашеппу). Що подає «спасіння душі». 
XVII. Абьгсмо отоль утіху духозбавенную 

могли отримати Арх. ЮЗР. І, XII, 77 (1633). 
ДУХОНОСЕЦЬ, рм. Хто мав натхнення 

«духа св.» (в віруванні християн). 
"XVII. Великій бьиь замете... и за дхо- 

ноеца бьіль знаний Тр. пости. 396-6. 
ДУХОНОСНЬІЙ, прикм. Надтеши від 

«духа св.» (в віруванні християн). 
XVII. В томь четвертої! вику жили предив- 

ньщ житіа равноагглекого учителі и дхонос- 
нш Бгословове Кн. о Вірі, 104. 
ДУХОТА, рж. Спека, гаряча доба. 
XVII. Німашь... ні морозу, ані духоти 

Лік. на оеп. ум. 10. 
ДУХЬ, рм. 1. Духова, нематеріальна істота 

(в релігійних ^явленнях). 
XVII. А єсли помислить о прироженю 

агглекомдхове сутьрозрньшТранкв. Зерц.2.— 
Зльні духове на повітрю дшу чдчую задер- 
жуют, гамуют и не допускають до неба 6в. 
Реш. 436.—Не суть ровиьт всі дахове Аггл- 
скіи Кн. о Вірі, 59,—Добрьш и здми ангели 
тіла не мають, але суть духи Гал. Кл. Раз. 
442. 

XVIII. Не всякому духу віруй Клим. Прш. 
265.—Аристотедь... духи движущіє, разум- 
ніе всякому кругу опреділивши, сь тіхь 
духовь и кругу земному єдиного духа разум- 
ного, сь которог'0 и души чедовіческіє бн- 
вають, призналь Дн. Марк. II, 253. 

2. Духь святьій, третя особа «трійці» в хри¬ 
стиянській релігіїі; свято: другий день Трійці. 

XIV. Дань листь... на стго дха днь упере- 
мьішли ІОРГр. № 23-а (1390). 

XV. Ушестьд евдтого дха ЮРГр. № 37 
(1404).—И буди ему кдлтва 0х ба оца и сна 
и стаг дха ІЬ. № 83 (1446). 

XVII. По Св. Духу вь пятдщіо вь неділю 
всіхь святмхь... вшиткихь побмто Літ. Льв. 243. 

3. Нематеріяльна сила, що виходить від' 
бога (в розумінні християн). 

XVII. Дша ест у человіці дух бжий 6в. 
Реш. 18-6. 

4. Духова сторона людини, душа. 
XV. И позна (Володимерь) в собі дхь из- 

немогающ ко исходу дши Ип. 917 (1288). 
XVI. И рекль отче в руки твои даю дхь 

моя,—а то ректи вьтустидь дха Вв. Пер. 75. 
XVII. Жвдшці: Маленкіи жилки, албо Ар- 

тиріи, тоест’ стежки духа, огорнінє дха Бер. 
Леке. 44.—Всі радуймося в дху гайне Бер. 
Вірші, 67.—Чистим тот єсть которий огнемь 
духа огонь угасань Ліств. 24.—Блсвенн... убо¬ 
гім в духу Єв. Реш. 401.— (Іисусь) з плачучою 
Магдальтею и иншими плакал и в духу ся за- 
тривожил Жит. Св. 554-6. 

XVIII. Нехай будет и во мяі дхь такій 
богатий, якій єет у тобі Пам. укр. м. І, 302' 
(Рк. Тесл.). 
Духа богу отдатл, умерти, скопати. 

. XVII. Тоєжь ночьі Пану Богу духа отдаль 
Арх. ЮЗР. III, IV, 46 (1649).—Синь мой на 
том часі Вгу дха оддаль Ак. Полт. Гор. Ур. 
II, 13 (1665).—В той час он Мирон и духа 
Бгу отдадь Кн. Міск. Подт. 15 (1692). 

5. Особа, людина, душа. 
XVIII. Загрозпль подь смертною казні» 

всімь, жеби жадень духь вікуда зь єго 
обозу виходити не важвлея Літ. Бел. IV, 64 
(Пов. 1728). 

6. Дихання, віддих. 
XVII. Повітре и людій свовмь духомь за¬ 

ражаючого звйтажюіь смока Рад. Ог. 56.— 
(Ивокя) зь Козаками жегналея, обіцуючи 
имь то, же до естатнего духа ихь не запом- 
нить нигдьі Крон. Боб. (др.) 290. 

7. Вдача, натура. 
XV. А мні постави (епископомь) Луку сми- 

ренаго дхмь и кроткого Ип. 630 (1183). 
XVII. Синь яко того жь духу будучи,' 

заразь домислилея, же то певне отець каже 
стинати що болшихь пановь Рук. Хрон. 142. 

8. Настрій: відвага. 
XVI. Напльнився ратного духа наведе своя 

храбрня пльки на землю Половіцькую Сл. о 
п. Иг. 5.—Семашко... неведати которим духом 
будучи натхненнм иаподнившиея своволпее 
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мисли своее.... мою панюю... збил Арх. ЮЗР. 
VIII, III, 243 (1573). 

XVIII. Ми на' ґвалте духу не стає Вірші 
різдв. 128. 

9. Провідна думка, напрям. 
XVII. Уважні и порядні, ви духу побож- 

ности и святобливосте исправдено бьіти маєте, 
а не ви духу гяіва и зайздрости взрушано 
Ак. ЗР. IV, 523 (1631). 

10. Подув, вітер. 
XVIII. Тогдн са зараз нбо помрачило обла- 

ками и дхомн и продлдл са дожчн Пам. 
укр. м. І, 300 (Рк. Тесл.).—(Михаили) поста- 
вид Ав’вакума во окомшеню вй Вавилоні... 
дхом шумдпщм іЬ. (314. —Стало у той печи 
шуміти, яко дхп' вйт’ру холодного ІЬ. 
317. 

11. Пара, тепло. 
XVIII. Спарившись в лазні, тімь митись 

вь духу, а потоми, посидівши немало в духу, 
ополоскатись теплою водою Млр. дом. ліч. 
28.—Свічку, запаливи, подложить под лейку, 
Чїобь ТОТЬ духи ви трубку доходили до бол- 
ного зуба іЬ. 54.—Вь пічь ви легкій духи 
посадити Рази. мари. 248.—Пекти (тісто) 
ви лолноми духу іЬ. 250. 

12. _ Проруб, продуховина. 
XVI. Уви озерехи своихи не маєте они 

духови рибннхн ловити; олижи на замоки 
маєте відомо дати Ак. ЮЗР. І, 66 (1524). 

XVII. И тежи ви озерахи своихи не мають 
(люди) духови рьібннхп робити Ак. ЗР. V, 
8 (1633). 
Аухомь, відразу, без перерви. 
XVII. На, да не духом пий, щобес не за- 

сльшувся Др. Ол. Ч. Б. 150. 
ДУША , рж. 1. Духова, нематеріальна істота 

людини в реліШтх уявленнях. 
XIV. Єну печаловатисА душею моєю и 

женн моєі душею ЮРГр. № 14 (1385).—Кто 
поступить на моє слово, внвідаєтьсА тоте 
переди боми ис моєю душею ІЬ. 

XV. Срази кнаЗа Ятважьского с кона 
сзоєго и летАщу ему до землі, изииде дша єго 
со кровью во ади Ип. 834 (1256).—Просили 
нас а бьіхомн ему отпустили и ласкави били 
а ваиболпщ аби то на дши оца єго не зостало 
ЮРГр. № 60 (1433).—Священици си дьяконьї 
службу Божую за души родичовп нашихи 
співать мають Ак. ЗР. І, 80 (1463). 

XVI. бдинн же изрони жемчюжну душу изи 
храбра тіла чреси злато ожереліє Сл. о п. Иг. 
34—Дхи дша Зиз. Лекс. 98. 

XVII. Тими которьш душею лакнутн праг¬ 
нути и гостатн на души, нагини и хорнмн 

душею в темницьі сєдачимь... помочи дода¬ 
ваймо 6в. Вил. 28.—Майтеся зо всеи дши Гу 
Бу Тр. пости. 11,—фарисей... одишовь до 
дому своєго погибел вічную дші своей... 
справивши 6з. Реш. 4-6.—Архаггели Михаил 
послал два ангела з неба по душу Адексіеву 
До. Ол. Ч. Б. 178.—Таки, шукаючи чужого, 
Османи своє царство з душею згубили на віки 
Крон. Полск. 399. 

XVIII. А в козака душа в тілі Рук. К. У. 
№ 21, к. 7.—Пйвадорн... смерти душі не 
признавали Дн. Марк. II, 253,— Отць... ко- 
халсд в нем ак у своей дши Пам. укр. м. І, 
157 (Рк. Тесл.).—Яки на томи праведно при¬ 
сягаю, таки мні боже полози, а єжели непра¬ 
ведно, боже мя убій на душі и тілі Стат. 
38-6. 

2. Людина, особа. 
XV. Тамо мяого зла створила Подовци 

взАша дшь боле тмьі а иння исікоша Ип. 
508 (1160). 
По души дати, дати на пошт «.душі». 
XV. Даю от своєє вислуги вірноє по своей 

дши... манастнрю тую землю ЮРГр. № 58 
(1427).—Можете пани Изань... тоє имінье 
продати и заставити і промініті или по дши 
дати ІЬ. № 81 (1445). 
Зоставити зь душею, залишити живим. 
XVII. (Одга) остаток их зоставивши з дшею 

дани •тажкиє на них вложила Жит. Св. 520. 
Утекати, утенти, уходити зь душею, уті¬ 

кати, утекти живим. 
XVII. Аравитин.... утекал што могучи з 

дшею Жив. Св. 6-6.—Розбіглися от коней и 
возов и от всего обозу толко з дшею уходячи 
Жит. Св. 430. 

XVIII. Яки опаренній зи посродку пожару 
ледво зи тисячію людей утеки зи душею до 
Бару Літ. Гр. 170. 
Пустити зь душею, відпустити живим. 
XVII. йшіїиуіезе Мигоче, ризіуіе г йи- 

згоіи, піе гогі^сгауіе ту тепе г тоіи рора- 
Йоіи Пер. Мат. І, І, 107. 
ДУШЕВНЬІЙ, прикм. від «душа». 
XVII. Христіянского чоловіка не особу 

смотри, але душевную мудрост Пер. иссл. и 
мат. 80.— Душевний живота стани, ґдн хто не 
шкодит и сам’ шкоженн бити не хачет 6в. 
Калл. 950.-0нн нам’ отпі/стит гріхи, котормисл 
хоробою душевною називають Гал. Кл. Раз. 
І, 42-6.—В’ монастирю зщйді/ютса жолнюре 
Хви, законники, которьш войну точать з’ не- 
прІАтелдми душевними Гал. Кл. Раз. 58.— 
Наука хва спасителА нашего: дшев’ннй па 
карми Св. Рещ. 2-6.—(Балвофадцн) дшев- 
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ннма очима оліїш били, ижь не лознали и не 
відали творда и ба своєго ІЬ. 174.—Зь обжир- 
ства, піянства найбодьшь хоробь, не тщько 
тілесшхь, але и душевнихь ся родить Дм. 
Рост. 105. 

XVIII. Повстягненє людскихь обидь,... а 
особливе деркьвей божшх православних, до 
уній принуждаемих и ко римской схизмі на 
погибед душевную кгвалтовне вдекомих Вед. 
Сказ. 19,—Дшевньїй непридтель ді*вол Пам. 
укр. м. І, 330 (Рк. Тесд.). 
ДУШЕВНЬ, прим. Душею, щиро, сердечно. 
XVII. Слухаймо слов спсителевнх и оннмь 

дшевні виймаймо Тр. П. М. 913. 
ДУШЕВРЕДНО, присл. (рос.). Зі шкодою для 

«душі». 
XVIII. Присягу свою... душевредно зло¬ 

мивши... измінилесь великому государу своєму 
Вед. Сказ. 196. 
ДУШЕВРЕДНЬІЙ, прикм. (рос.). Шкідли¬ 

вий для «душі». 
XVIII. (Врагь) на дшевредно діло научаєть 

Кдим. Вірші, 29.—0 єго душевредномь будто 
намірении Вед. Сказ. 74. 
Р ДУШЕГУБЕЦЬ, БЦА, рм. Убивця, душо¬ 
губ. 

XV. Великий разбойникь и душегубець єсть 
Чет. 1489 р. к. 44-6. 

XVII. 0 горе душегубци... о горе обидд- 
щему яко душегубець ест таковий ДАМ. 
№ 608, к. 12. 
ДУШЕГУ6СТВ0, рн. Убивство. 
XV. Вчинили кривди пролить* крови и 

дшегубьства Чет. 1489 р. к. 44-6. 
XVI. Маеть онь самь людей своихь судити 

и радити, кромь татбьі и душегубства Ак. ЮЗР. 
І, 60 (1520). 
ДУШЕЗБАВЕННЬІЙ, прикм. (пол. <1иш- 

гЬатеппу). Див. ДухозбавЬнньїй. 
XVII. бму пришло и старожитную віру еь 

визнаню єи и душезбавенной таємницьі вь ужи- 
ваню порушити Копист. Пал. 716.—Й вь 
иншіи дни душезбавеньннх сих таинь прій- 
мовати: абьісмо отоль утіху духозбавевкую 
могли отримати Арх. ЮЗР. І, XII, 77 (1633).— 
Они и річи святобдивоі и душезбавенноі сть 
нась потребовади Ак. ЗР. V, 18 (1634).—Ая- 
дрей Стредецкий, любо оть давньїхь літь 
найдуючийся вь братстві, єднакь братолюбна 
ради душеібавеннаго притоми братіи иншьіхь 
обіть сей отправиль Арх. ЮЗР. І, XI, 148 
(1644).—Хотячи вмгодити тими дщезбавен- 
ньімь покармомь, Пастирство мсего овеч¬ 
ками, казалемь туюжь Книжку... вьщруко- 
вати Гол. П. М. II, 476 (Жел. 1646). 

ДУШЕКОРМЙТЕЛНЬІЙ, прикм. (ц. сд.). 
Що подає поживу, покорм для «душі». 

XVII. Дшекормитедная и спасителна* Єул- 

ская наука хва 6в. Реш. 102-6. 
ДУШЕЛ КІБЕЦЬ, рм. (ц. сл.). Чоловіколю- 

бець. 
XVI. Іиолитву крику душедюбцу Богу о про¬ 

щеній греховь Трояка дара сотвори Сп. прст. 
Лют. 127. 
ДУШЕОТХОДНИЦА, рж. Див. Духовница. 
XVII. Душеотходницу для далшого часу 

віри даньня, вписали вь книги місткий 
ратушниє Ак. Бор. 101 (1687). 
ДУШЕПАГУБНЬІЙ.-ПОГИБЕЛНЬІЙ , прикм. 

Згубний для «душі». 
XVII. Любовь свою,., показуєт хс гдь от- 

водячи єго од отчаяяія дшепагубнаго 6в. реш. 8. 
XVIII. О прокдятьіхь чаровницахь и о дше- 

погмбелньїх ихь ворожкахь Кдим. Вірші, 70. 
ДУШЕТЛЬННЬІЙ, прикм. Що має смер¬ 

тельну «душу». 
XVII. По декреті бжемь впадуть... в па¬ 

щеку на пожреніє огнеродному левуаеану и 
дшевдачному юту, ал’бо велормбови Транкв. 
Зерд. 38. — Вь той страні цари єсть демон 
страшній, дшетлінній Веліорак’ албо кити 
Пам. укр. н. IV, 323 (Рук. Нар. Д.). 
ДУШИТИ, де. 1. Давити, убивати давлячи. 
XVIII. Не души блохи албо иншого робака 

при другихь Політ. 51. 
2. Примушувати задихнутися. 
XVIII. Йиьших (діточекь) димом душили 

Пам. укр. м. II, 140 (Рк. Тесд.). 
ДУШКА, рж. 1. Здрібн. від «душац пест¬ 

ливо: серце, любий. 
XVI. А гдесь лодель, душко милий, симь- 

бодь исповедания верн Антир. 757. 
2. Хутро з шиї тварини. 
XVIII. Брать.... от пари душекь дисьихь— 

2 кой. Вас. 36. Мат. Лівоб. Укр. 62 (1722). 
ДУШНИКЬ, рм. 1. Дукач. 
XVII. Тедьі вкрадена зостала скринка, вь 

которой било... тадярий два, срібний душники 
Прот, сир. йот. 142. 

2. Легені. 
XVII. Воздухомь отднхаємь; душником при- 

влачдаіьвоздухь;то єстговдцами, яко мішками 
ковалекими, и в’ себе вбираємь, изаед випус- 
каємь Транкв. Зерд. 11. 
ДУШНО, присл. І. Гаряче, парко, варт. 

■ XVII. Будеть єму там’ так душно, же о 
' кроплю води... проста будеть Рад. Він. 847. 

XVIII. Нехай, на постелі лежачи в хаті, 
душно добре ук’риєтея Мдр. дом. ліч. 10. 

2. Тяжко, важко, нелегко, скрутно. 



Душннй 847 Дьівнтися 

XVII. Кориодань облегль місто... и такт 
Лолго лежаль, же... бшо барзо Римляном 
душно Крон. Боб. 149. 

XVIII. Поляками в теє время яко Твар- 
довский пишеть, било душно Бел. Сказ. 240,— 
Душно, як два правят, третему нічог дат Клим. 
Вірші, 23. 
ДУШНЬІЙ, прикм. Див. Душевньїй. 
XVI. Латве здорова душного прагнучими 

вкажуть Хр. Фил. Апокр. 1022 —Азажь ихь 
побожности .правдивого католицетва, а нвветь 
душного збавенья ви самомь праві датку, 
до руки ев'оихь идучимь, не засадили? ІЬ. 
1746.—Сатана не зьічит народу хрстиянскому 
збавеня душного Катех. а внзн. в. 169. 

XVII. Мсць и звіздн суть мьгели и иншіи 
сиди душннй Кн. Рож. 101.—Закон бжий... 
для душного збавеня ховань бити маєть бв. 
Вил. 13.—Почадь далей о дшномь лікар- 
стві мислити. якь бн от змаз’ гріховних могл 
т очистити Тит. 47 (Сак. 1622). 
Непріятель душннй, ворог людської душі, 

диявол (в християнській вірі). 
XVI. Немного ест такьіхь, которьш воюют 

з’ неприятелями душними и ихь звитяжают 
Рук. Муз., № 513, к. 51—Прироженью лад- 
скому всіано и Гнівь, але на непріателА 
душного Отп. кл. Остр. И. П. (стдр.) 7. 

XVII. Завше засадзками и штурмами своїми 
розмаїтими, душннй непрідтель на нась яи- 
гаєт’ Тит. 313 (1634).—Борониль от непрія- 
теля душного и вшелякого Гол. П. М. II, 384 
(Кор. Н. 1645).—Уберимся... в зброю нашу ду¬ 
ховную на того душного неприятеля Каз. №32, 
128-6.—По всему свиту непрІАтеді душннй 
на І людей заставлают (сіти) Гал. Кл. Раз. 
11.—Жаднои турбаціи от непрІАтеЛА душ¬ 
ного не мідь Гал. М. Пр. 172. І’ - о **уі 
ДХНЕНЬЕ, рн. (пол. 'кйшіе'піе). Див. Дьі- 

ханье 1. 
XVII. То явне не пари ані дхненіа, розпро- 

шеню подлежить Кн. о Вірі, 58. 
ДХНУТИ, де. 1. Дунути, дмухнути, по¬ 

дути. || Ц и 
XVII.'Діяволь...Г дхнуль гітромь зараз- 

лшшмь на одного зь нихь бискупа Алексан- 
дрійскаго Воир. 41.—Дхнуль на нихь мовячи: 
«прійміте Духа Святого» Копист. Пал. 421.— 
(Іс) духом стнм дхнувши на них дав им моц 
и владзу бв. Реш. 51.—Дхнуль вь обдичє єго 
духь живота Рук. Хрон. 2—Знагла змій 
великій дхнуль на оноє есйско, котороє все 
померло Жит. Св. 6. 

XVIII. Дхнеть Духь,’потекуть води Укр.-Р. 
Арх. X, 468. *- 

2. Відгонити, тхнути, нести чим. 
XVIII. З цукромь воду уваривши кринич¬ 

ную, ничімь не дхнучую, чистую, мішать 
Рази. марц. 644. 
дхорь, рм. Зоол. Рніогіш риіогіиз Б., 

тхір. 
XVI. Белок одиннаддат, заячинь чотири, 

а ^ дхора одного Кн. Гродск. Луцк. 40 
(1565). 
ДЬЯВОЛОКЬІЙ, прикм. Див. Дїаволский 
XVI. Онь сь тобою за разомь на падежа 

згодитсе, називаючи єго антихристомь, сн~ 
номь дьяводскимь Унія гр. 146. 
ДЬЯКЬ, рм. Писар, секретар. 
XVI. Дьяки светого сьбору за росказаньгмь 

старьшихь Берест, соб. 228. 
ДЬІБА, рж. 1. Стовп, що коло нього бито, 

злочинців. 
XVI. Жалинь не сміль на предмістье ви- 

іждчати для перекупованья тихь речей, подь 
караньемь первий, другій, третій разь у ди¬ 
би дубцн битья Ак. ЮЗР. І, 113 (1541). 

2. Жердини, що на них ходять, хідлі. 
XVI. (Мові) ргатеіе Ьу па буЬасЬ віоіі, \уіен. 

зіа коїуеаеі Пам. КК. IV, II, 120 (1545). 
ДЬІБАТИ, де. Скрадатися, підходити обе¬ 

режно; іти, ходити. 
XVI. На високихь подковкахь до дівокь 

ДЬібле и ходить Ак. ЮЗР. II, 189 (1589). 
XVII. Водкь до овець дибати звнкль Ак. 

ЗР. IV, 313 (1609). 
ДЬІВЙТИ, де. Див. Дивитися 1. 
XVIII. А на мене за сдао науку пе днвіте 

Клим. Вірші, 25.—А на мене за вірши смє 
нерачь дивмти ІЬ. 153. 
ДЬІВИТИСЯ, де. Див. Дивитися 2. 
— зьізомь, глядіти скоса1 косим оком. 
XVIII. Знзомь дивиться Клим. Прип. 217, 
ДЬІВНЬІЙ, прикм. Див. Дивний. 
XVII. Оома... зайпюл межи дивніи на¬ 

роди: Пареяне, Мидяке, Перси Жит. Св. 478, 
XVIII. Дивна а річь, що в хаті пічь Кдим, 

Прип. 209. 
ДЬІВОВАТИ, ДЬІВОВАТИСЯ, де. Див. II. 

Дивовати,-ся. 
XVIII. А що не красень хорьій, тому са 

не дивуй Клим. Вірші, 5. — Никого нехай 
болшей невинують: тилко на себеи на. діла 
сво« дивують. ІЬ. 71.—Не дивуйсл що в пна. 
жонка хорошад Кдим. Прип. 267. 
ДЬІВЬ, рм. (пол. бат). Див. Диви 2. 
XVIII. Жені прилучилоед родити чудо, 

нли днвь нікій, не имущь образа члвіческсга 
Поуч. о сакр. 18. 
ДЬІВЬІТИСЯ, де. Див. Дивитися 2. 
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XVIII. Хочь дивися на мене, та ба не вга- 
•Даєшь Отч. Пер. Полт. 4. 
ДЬІГНИТАРСТВО, рн. Див. Дигнитарство. 
XVI. Венетове вшелякими вольнЬстями речь 

посполитую Кретенскую дарують, окрашають 
и ведце ихь у себе важать и на днкгьнитарства 
прекладають Отп. И. П. кд. Остр. 1067.— 
Вси добра подаванья королевского днкгни- 
тарствь церковьньгхь... людямь тоєжь Гре- 
ческое верьі даванн били Ангар. 849. 
ДЬІҐНИТАРЬ, рм. 'Див. Дигнит’арь. 
XVI. (Ознаймуємь) княземь, паномь, воєво- 

Дамь, каштадяяомь, старостами, державцамь 
и веімь инимь днкгяитаромь, урядникомь, 
шдяхте Арх. ЮЗР. І, І, 64 (1576). 
ДЬІҐИЙТАРСДВО, рн. Див. Дигнитарство. 
XVII. На бодшве днґяітйрстЕО брет єго 

ЇІречстая Дза промова™ Гад. Кд. Раз. І, 
220. 
ДЬІДАСКАЛЬ, рм. Див. Дидаенапь. 
XVII. Аби тая фундацш... на школу, адбо 

рачей на дщаскадовь... вічними и потомними 
часи не пищала Арх. ЮЗР. III. І, 270 (1622). 
ДЬІДИНАЯ, рж. Поміщиця, дідичка. 
XVI. Єє Милость пани дьщипая моя Агей. 

8ап§. VI, 74 (1577). 
ДЬІЛОВАНЬЕ, рн. Див. Дилованье. 
XVII. В полночи, зь дня петнадцетого на 

день шестнадцетнй, черезь дьілованє пере- 
лнжши, тое зробили (святокрадство) Арх. ЮЗР. 
І, VI, 492 (1621). 
ДЬІЛЬ, рм. (под. сіуі з нім. Біеіе). Груба 

дошка з розтляного уздовж дерева. 
XVI. У Вододимери дворь вь дьіди.... ого¬ 

родити Арх. ЮЗР. І, І, 92 (1579). 
ДЬІЛЯІДЬІЯ, рж. Див. Диляція. 
XVI. Не допущаючн намь и поіомкомь на- 

лшмь оть всказовь своихь жадннхь дндяцьій 
и апедяцьій Арх. ЮЗР. І, І, 466 (1595). 

XVII. Судь або урядь... отправу моцяо на 
добрахь нашихь вшедякихь дежачихь и ру- 
хомьіхь, учинити мавть, не допускаючи намь 
жадноє апед'яцьш и дьідяцьш Арх. ЮЗР. 
VI, І, 289 (1601). 
ДЬІМНИКЬ, рм. Хата без комина, курна 

хата, димна хат; хата. 
XVI. Ми... оть днмника по подьгрошку 

и списного по два більш беремо Арх. ЮЗР. 
І, І, 155 (1582). 
ДЬІМОВЬІЙ, прикм. Що'з диму складається. 
XVII. Вьюичйй всі столпм Соланьім, обо- 

лочянй, огнистий, димовий, жедкзннй Рад. 
Кд. Раз. 527. 
ДЬІМЬ, рм. 1. Часточки вугілля або сажі, 

що разом із газом відходять із палива. 

XV. Поведіл... димом злнмь подкурити Чет' 
1489 р. к. 32-6. 

XVI. Сквяри и дшн шжгдьі в’ православ- 
ннхь срдцахь незвмющє закурити и бгу 
омерзкти хочете Отп, кл. Остр. И. П. (стдр.) 14. 

XVII. ВсА онад нечастих дров гурба на 
кшталть диму зчезнула 0 обр. 80.-—Коли 
єго... водою сгячоною покропадь, он зоста¬ 
вивши емроду немйло, яко дим зтанудь Рук. 
X» 0. 4° 86. к. 57,—Карйдь єго Вгь дшіомь, 
мгдою, темностдми и іншими плдґами Гад. 
Кд. Раз. 132.—Гдн Турки зь гармать дали 
спію, Козаки, обачивши дими, всі разомь 
припали до землі Крон. Боб. (др.) 296. 

XVIII. Яви нас нейлаа дкма навікь сво- 
бодних Кпим. Вірші, 161.—Як ся завдать 
тій купи гномвь, по всіхь подяхь днмь могл- 
ся ростягйти Укр. Госп. Пор. 73. ^ 
Дьімомь пустити, спалити. 
XVII. Ведикоє спустошене двору учинили, 

хотячи дьімомь пустити єго до горн Арх. 
ЮЗР. III, IV, 608 (1651). 

2. Марність, суєта, нікчемність’, ошук. 
XVI. Отжепм мрйчнни дмма оть ума хмари 

Отп. кл. Остр. И. П. 404. 
XVII. Овнй апостатскій невідомьімь дю- 

демь вь очи пущатися звнкль димь Копист. 
Пад. 654. 

XVIII. Хто вітру слршт, тому дммом пла- 
тят Кдим. Прип. 252. 

3. Див. Дьімникь 1. 
XV. Ркоша Козарі, платите намь дань. 

Здумавше же Полоне и вдаша от днма мечь 
Ип. 12. 

XVI. Лаворь Кузнецевичь зь еннми своими, 
дьімь єго одияь, дани даєть пудь меду а гро¬ 
шей шесть Ак. ЮЗР. І, 127 (1550).— Два дими 
людей Волннскихь Гр. кн. дит. 132 (1568).—■ 
У томь селі дьімовь 6, огородовь 2 Арх. ЮЗР. 
І, І, 370 (1593). 

XVII. Дайте ми от диму по голубу Жит. 
Св. 519-6. 

XVIII. З кождого диму оть козака и оть 
подсусідковь козацкихь и мужицких по шагу 
Вас. 36. Мат. Лівоб. Укр. 71 (1728).—Дается 
ему вь годь зь диму по шагу Оп. им. Дан. 
Апост. 277 (1734). 
ДЬІНДОВАТИ де. (под. сіупсіотсас). Тиня¬ 

тися, волочитися, вдштатися. 
ХУІ. Княжа єго милость по тьіхь Корцад- 

рахь и Зацштехь не бьіваль, ани днн’довадь, 
и молодосте діть свомхь по марнотравстві и 
роспустахь на бі/рку не тратнль Отп. кл. 
Остр. И. П. 408. 
ДЬІНЯ, рж. Бот.\ Спсишіз Меіо Ь. 
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XVII. Приходні нам на дамят огурки дняи 
Крон. Боб. 54. 
ДЬЗРА, ДЬІРЯ, рж, Див. Дира, 
XV. Васидка же Юрьи попь с коршдицею 

возма изивде днрею градяою Ип. 719 
<1202). 

XVI. Ми оть вороть, а онь днрою вонь 
Ак. ЗР. III, 174 (1574). 
ДЬІРНА, рж. Здрідн. від «дира». 
XVI. Цвинтарь цеглою обьмуровати и дьірки, 

-одна оть другеє на сажень, для оборони оть 
яеприятеля и ггреляпя зь руняяць поробити 
Дрх. ЮЗР. І, І, 80 (1579). 
ДЬІСКУРСЬ, рж. Див. Дискурсь. 
XVII. З дискурсу, даст Бгь, позвати и 

грозумАтя может Карп. Наука, 127. 
ДЬІСПУТАЦІЯ, рж. Див. Диепутація. 
XVI. На Кгреки волаючи, и оньїхь на дьісяу- 

тацьго вмзмзаючн, ннчого не справиль Берест, 
соб. 280. ' ' 

XVII. Мідь днспутацію адбо розмову з стш 
Іоаномь Жит. Св. 386-6.—Многиє .... на тор¬ 
тах и в домАх о вАре любечьі спиратисд дьіспу- 
тацию чи ішли ’ затрвожекє в собз маючи 
Просз. 146. 
ДЬІСПУТОВАТИСЯ, де. Див. Дислутовати. 
XVI. Посла папеского сдншаль днспутую- 

щсе зь Бардаємь чернцомь о папескимь пре- 
доженьстве Берест, соб. 280. 
ДЬІСЦЬІПЛВНА, рж. Див. Дисциппмна. 
XVIII Ісь Хсь... по ЛанАтА бьідь ударе¬ 

ний сто и два рази, в’ Ноги бьіль ударений 
четьшидесять и два рази, от дьіецьщдшь 
■мАль разовь шесть тнсячей шестьсоть шест’де- 
сят и шесть Собр. Прип. 95. 
ДЬІХАНЬЕ, рн. 1. Чинність від «дихати», 

івіддих. 
. XVI. Дух, дихазіє Зиз. Леке. 98. 

XVII. Духь: днханє, ощхь, дьіханє, дц- 
тт, адбо пара Бер. Леке. 37.— Якь бовАмь 
Дхь надхяі/ти маєт . тьіхь которня Ба Отца 
лупать изь власности дмханА 0 обр. 191.— 
Богь... натхяуль з’ облотє чдовАка днханє 

•живота Кя. Рож. 8. 
XVIII. Теплота єст ої свАтла, дихав* от 

®Атра, мнсд’ єст от облака, слези роси Пам. 
укр. м. IV, 314 (Рк. Тесл.). 

2. Жива істота. 
XVII. Всяко днханіє и сотвореніє через 

■оное слово ест сотворено 6в. Реш. 21-6. 
ДЬЇХАТИ, де. 1. Втягати в себе й випу¬ 

скати повітря легенями. 
XVII. Єсть речьнеподобная... утонрому пла¬ 

вати мертвому дихати 6в. Вад. 104. 
2. Дути, дмухати. 

історичний словник—її , 

XVIII. Ієрей... дмхаєть траждн. на тоє 
дАтя, вь имя Стьи Тройцн Собр. Прии. 13. 

3. Надихати. 
XVII. Духа Святагр духоиь своимь безь 

ходатайства дихати не можешь Арх. ЮЗР. 
І, VII, 47 (ІІ Виш.). 
ДЬІШЕНЬЕ, рн. Див. Диханье 1. 
XVII. Духь: днханє, оддухь, днханє, цн- 

ііієнє, адбо пара Бєб. Леке. 37. 
ДЬІШНАНЦИСТА, рм. (поі (іузгкапсізА >, 

від соп.-лат. Дівсапіїй). 'Хто спіеар дисканта. 
XVII. (Учинили) раду... для взятя кгвал- 

томь не тодко того, єслибн боронено, сце- 
вачька йванька, дьішканьпистьі, але и дру- 
гихь при ним виборнейю-гхь спеваковь Арх. 
ЮЗР. І, VI, 593 (1.627). 
ДЬІШКУРОВАТИ, де. Див. Дишкуровати 
XVII. Яко фияософь дншкуррть о речах 

створених, а ..яко Оеодіоґь дишкург/єть о ре- 
чахь несотворзнньїх'ь Бзкихь Гад. М. Пр. 86. 

XVII! О судбахь Бжіих мнА недншкуроват 
Клим. Вірші 206. 
ДЬІШКУРСЬ, рм. Див. Дишкуреь. 
XVII. Починаючи той дмшкурсь кладг/ сло¬ 

ва Месія вашего Ха Гал. М. Пр. 282-5.— 
Кь дншкурсом нашим. ласкаво схотяое ухо 
наклонили До. Од. Ч. Б. 187. 
ДЬІШТЕЛОВАТИ, де. (под. йузіуіотас від 

лат. йезШІаге. ДШИаге). Переганяти, під¬ 
давати дистиляції, дистилювати, 

XVIII. Треба взяти триплану днштелоза- 
ного поль дуга, мАдко стертого Укр. Госп. 
Пог>. 78. 
ДЬІЯМЕНТЬ, рм. Див. ДіаменТь. 
XVI. Перстеней... з острнми дьіяменти... 

12 АгсЬ. 8ап§. 213 (1558). 
ДЬЯВОЛЬ; рм. Див. Діавош». 
XV. Дьяволь радуєтьсА злому убииству 

Ип. 157 (1068).—Дьяволомь росьсАвцею зло¬ 
сти, неяриятедемь людского покодАнья зьєд- 
кано било ЮРГр. № 66 (1433). 
ДЬЯВОЛЬСКЬІЙ, прикм. Див. Дїавопскьш 
XV. Змиєва дьявольског погубитедя роди¬ 

ла Хса Чет. 1489 р. к. 18-6. 
ДЬЯКЬ, рм. Див. Диягь. ' • 
XIV. Писадь грамоту писарь пана старо- 

стннь дьякь изь бодестрашичь именемь дьяч- 
ковичь ЮРГр. № 5 (1359). 

XV. Рекоша Новгородця каже ать же 
поидемь и ведка дша аче и дьякь а гуменце 
єм^ прострижено а не поставлень будет а ть 
Ба молить Ип. 370 (1148). 

XVI. Изь Перемишля такожь до нась по¬ 
слана стть дьякове на науку Ак. ЮЗР. І, 
142 (1558). 
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ДЬЯЧЬК’Ь 850 Дівка, 

дьячькь, рм. Зд'рібн. від «дьят. 
XV. И присла Володимирі дьячька Имор- 

мнжа Ип. 535 (1169). 
ДЬ, част. (з 3 ос. де. діяти). Отже, власне. 
XVIII. Пойду ДІ А, жоно, у ншу винницю 

послухати Пам. укр. м. II, 347 (Рк. Тесд.). 
ДЬАНСКЬІЙ, прикм. Що стосується до кни¬ 

ги «Дії апостольські». 
XVII. Вь діаиьскихь бесідахь мовить 

тоиже бгоедовець Транкв. Зерц. 65. 
ДЬВА, Д-БВАЯ, рж. 1. Див. Дівица. 
XVI. Се бо Готскія красиш діви вьспіша 

на брезі синему морю Сл. о п. Иг. 25. 
2. <■Богородиця», мати легендарного Христ. 
XVII. Вчера тзбя дівад с плачем погре- 

баєть Вірші праздн. 99.—Се Двад вь чцеві 
зачнет и родить єна Гал. Н. н. 5.—Якои 
невиннои зневаги и поношені а... прчетая ді- 
вая мати ха ба нашего приняла 6в. Реш. 433. 
ДЬВАТИСЯ, ДВІЙСЯ, де. Щезати, щезну¬ 

ти з очей, подітися, зникати, зникнути. 
XV. Уже намь кікамо са діти йп. 58 

(971).—0 мужи своемь не відала... кам са 
дідь Чет. 1489 р. к. 14-6. 

XVII. Згода нігде дітиса4 6в. Реш. 
13-6.—Дивовалися тому барзо где ділося 
з него серце єго ІЬ. 179.—0 годино, ахь страш¬ 
ливая! Где я дімся нешчасливая? Суд Бож. 
295. 

XVIII. Недомнеленнад речь, где са онь 
діваєть Клим. Вірші, 161. 
ДВВЕРИЧЬ, рм. Діверів син. 
XV. Жаловала намь... на діверича своєю 

на князя Семена Ак. ЗР. І, 185 (1499). 
ДЬВЕРЬ, рм. Чоловіків брат. 
XV. И кь діверемь велико стндінье имуще 

йп. 10. 
XVII. Мужь мой небожчикь Ничипорь а 

брат дівера моєго Лукяна Кн. Місіс. Полт. 
20 (1692). • Ц 
ДЬВИЦА, -ЦЯ, рж. 1. Незаміжня жінка, 

дівчина. 
XV. Аще будеть уноша иди двца добра да 

вьдадАТЬ зодотникь 10 Иц. 39 (945). 
XVI. Врьже Всеславь жребій о дівицю 

себі любу Сл. о и. Иг. 35.—Сто опутаєві 
красною дівицею ІЬ. 44. 

.2. Див. Діва 2. 
XVII. Пречистая Дівица Палайара... з вя- 

зеня и злои слави дивне вибавила Рук. № 0. 
4°. 86. к. 54-6. 
ДЬВИЦ(С)ТВО, рн. Стан дівочий, • дйоц- 

тво, дівування. • 
XVII. Вь Вуфдеомі сначка породит, Єд¬ 

нань Дввцстьу єм тоє не зашкодит Гал. Н. н. 3.— 

В брабанціи бьіла єдна панна, которая девицтво 
своє хві пошлюбила 6в. Реш. 315-6. 
ДВВИЧЕСКЬІЙ, -ЧИЙ, прикм. Дівочий, ді¬ 

воцький. 
XV. О опекадникохь дівичьихь Ак. ЗР. 

І, 39 (1420). 
XVII. Запись монастира дівича Велико- 

Будянского їїрот. Полт. С- 11, 62-6 (1678).— 
Казаль єй ити... до Мнстьря Двчскаго Гал. 
Боги пог. 2. 

XVIII. Иноци... входящіи до Монастнрей 
двческихь, впадають вь Клятву Собр. Прия. 
72.—За денги дівичиє купит би §рунть 
Стат. 49-6.—Слово на погребі дівичом Пам. 
укр. м. І, 335 (Рк. Тесд.)Хс вийшоль в» 
боку дівичого ІЬ. II, 126 (Рк. Тесд.). 
ДЬВИЧИНЬ, прикм. Що належить дів¬ 

чині. 
XVIII. Кождій же видаючи дівку смотріл 

би зятьня третяя часть вдвоє проти внесен’я 
дівичиного стоит ли Стат. 49-6. 
Д'БВКА, рж. 1. Див. Дівица 1. 
XIV. Усилуєть дівку, а любо жоику кгвал- 

томь Ак. ЗР. І, 11 (1347). 
XVII. Дівка—дівица Синон. сл.-р. 23. 
XVIII. Радуй са дів’ко Сионскад! Пам:, 

укр. м. II, 326 (Рк. Тесл.). 
2. Молода особа жіночої статі. 
XIV. 0 дівці, которую замужь видадуть 

Ак: ЗР. І, 15 (1347). 
XV. Мужьчинькамь до 15 діть, а дівці до 

12 діть, никому у праві не отповідати Ак. 
ЗР. І, 39 (1420).—А чедяди дворноє што вь 
городі: три паробки, а чотири жонки. а дві 
дівиці Ак. ЮЗР. II, 110 (1480). 

XVI. Помчаша красиш дівки Половецкия 
Сд. о п. Иг. 10.—Ісь уедншавши тоє слово 
ОТПОВИДІЛЬ отцеви ОНОИ тодів’кигне ТрОЩИСА 
6в. Пер. 43.—Никоторого паробка, а ни жони, 
а ни дівки не застали Арх. ЮЗР. І, І, 19 
(1570).—Хватання дівки вінчаєте Ак. ЗР. 
IV, 39 (1591).— А она неборачка, будучи яко- 
уцтивад дівка, чась обачивши, сь тоє пив- 
тшци утекла Арх. ЮЗР. І, І, 396 (1594). 

XVII. (Иродь) присдгдь абовім’ дати без- 
честной дівці, о штобнколвек’ просила .@в. 
Кадл. 992.—Маючи з собою почет триста 
дівок всі в зброй Ад. Печ. 176 -Справа- 
Левка Бабиченка жителя ншго Подтавского 
о забитю онимь дівки наймички Кн. Міск. 
Полт. ЗО (1693).—Мтка Іосифова... взнйшла 
на мур якь молодая дівка Крон. Боб. 
237-6. . 

XVIII. Але ви, дівчата, не сварітся на 
кні, не буду я жаднои брати, бо узявши дівку,. 
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то як с туром ся турбувати Укр.-Р. Арх. IX, 
67,—Вибрадь дань чедовіческую молодиками 
в дівками, хдопцами и дівчатами Літ. Бел. 
II, 355,—Почала устне до Іосифа сама гово¬ 
рити. безстудницею дів’кою наказовати, жебьі 
то учіщил волю еи Пам. укр. м. І, 162 (Рк. 
Тесл.).—0 зьгвадтовавБіо дівки и кбвіети 
Стат. 66. 

3. Дочка (тзаміжня). 
XV. Король же не вдасть дівки своеи Ро¬ 

стиславу Ип. 783 (1238).—-Кроль влодиславь 
наперед речений бдижший єсть к тому місту... 
никли тни пани ддвига и еи дівка алжбіта 
ЮРГр. № 38 (1404).—Вида ль би на то воля 
Божья, аби еси дадь за нась дівку свою, 
абьіхмо вь ліпшой вь кровной пріязни и вь 
ліппгомь житьи бши сь тобою Ак. ЗР. І. 
134 (1493). 

XVI. бстдибн ку подобенству моєму дітя 
мні такь сина, або дівку, уродила, тоґ’дьі 
теє дітя мело бити от мене добре обрадовано 
Арх. ЮЗР. VIII, III, 21 (1570).—Маю я... 
дівку єє мидостм кнежву Катерину, ведде 
обтаю и закону нашого хрестияиского, вь 
етаддо мадьженскоє за себе взяти іЬ. 207 
(1570).—(Тне ймення) в опеце ихь мил. до 
деп дівші небожьчиковскоє панни Мари 
бити мають іЬ. VIII, .IV, 78 (1578). 

XVII. Рано тежь Аггедове Лота зь жоною 
и дівками випровадили Літ. Рук. 14. 

XVIII. (Христось) ожививь дівку церков¬ 
ного члвіка верховного Поуч. Няг. 108.— 
Іовь... мавь у себе сиовь сімь а дівокь три 
Пам. укр. м. І, 264 (Рк. Тесл:). 

4. Наймичка, служниця. 
XVI. Тую білую голову, которая у вето 

, дівкою служила, оть трохь діть самь замужь 
зь дому своєго за подданого пана' Циминского 
ввдаль Арх. ЮЗР. І, І, 418 (1594). 

XVIII. Зажурилися почувши оть дівки 
такеє слово, же В. М. зазле на мене маєшь 
Марк. IV. 220 (Л. Мав.). 
ДЬВОЙКА, ДЬВОЙЦА, ДЬВОНЬКА, рж. 

Здрібн. від «дгьва■». 
XVII. Таліеа крі: Дівице встани, ді- 

войко б зрости Бер. Лекс. 315. 
XVIII. Святая дівойца, радуйся Укр.-Р. 

Арх. X, 409.—Смутно на сердцу, хвиля на¬ 
ступаєте, що тоя дівонька мене'не кохаєть 
Пер. Мат. І. II, к. 10. 
ДЬВОТСТВО, Д-БВ0ЦТВ0, рн. Див. Ді- 

ВИЦТВ0. 

XVII. Аина... тшко сім літь жила з му¬ 
жем своим од дівоцтва своєго Єв. Реш. 
257. 

XVIII. Дівоцтво ихь, якь трава, завяне 
Діал. Прозба, 412.—Хс Снь бжий гди ся уро- 
диль с Пречитои,. це иарунпшь єи дівотества 
и четотн Пам. укр. м. II, 120 (Рк. Тухл.). 
ДЬВОЧИЙ, прикм. Див. Дівичий. 
XVII. Недостатокь дівочого народу Рук* 

Хрои. 138. 
XVIII. йзівши паску, не стоимо о дівочу 

ласку Укр.-Р. Арх. IX, 69.; 
ДЬВЧА, рн. Див. Дівка 2. 
XVIII. Вибраль дань чедовіческую моло¬ 

диками, и дівками хдопцами и 'дівчатами 
Літ. Вед. II, 355.—Он ис тими дівчати буду 
розмовляти Укр.-Р. Арх. IX, 66.—Але ви, 
дівчата, несварітея на мні, не буду я жад- 
нои брати іЬ. 67. 
ДЬВЧАТКО, рн. Здрібн." від «діьвча». 
XVIII. Дівчаткам не чиніте нічого Пам. 

укр. м. І, 246 (Рк. Тесд.). — Самьш хдопдтка 
губіте, а дівчатка зоставлдйте ІЬ. II, 139 
(Рк. Тесл.). 
ДБВЧАЧИЙ, прикм. Див. Дівичий. 
XVIII. Сорочка дівчача Арх. Вид. м.; 

реєстрь річей. 
ДВВЧИНА, рж. Див. Дівка 2. 
XVII. Дйтшце: Дита, хлопець, або дгав- 

чина Бер. Лекс. 40.—Юнота: Младенець, 
албо дювчина, пандита іЬ. 207,—Дівчина— 
юнота Сннои. сд.-р. 23.— Жона... міла межи 
своими паненками одну дівчину сличную Жив. 
Св. 146.—Пришедши.... з дівчилою Настею 
дочкою своєю, оповідала кгвалть дочки своєй 
Кн. Міск. Полт. 32 (1693).—Дівчину родила 
Рук. Хрон. 51. 

XVIII. Да скажижь ти мині дівчино моя 
да якь тебе зоветь матуся твоя Рук. К. У. 
№ 21, к. 7,—Не ходил до дівчини Тих. № 11, 
к. 13. 
■ ДІВЧИНКА, рж. Здрібн. від «дгьвчина». 

XVII. Очне становид дівчинку малую на 
ймя Марю, которой пойшло на пятий год 
Ак. Подт. Гор. Ур. І, 112 (1667).—Лотрове 
албо збейцн плішила дівчинку малую Крон. 
Боб. 123. 
ХУІІІ. Ой ихавь козакь з украини да на- 

дибавь дівчинку пви долині Рук. К. У. 
№ 21, к. 7. 
ДІзВНИНОЙНА. ДЬВЧМИОНКА, рж. Див. 

Дівчинка. * 
XVIII. Отой стой дівчинойко не лякайся 

Рук. К. У. № 21, к. 7,—Кличе козакь дівчи- 
нонки Тих. № 11, к. 9-6,—Дівчинонько моє 
сердце... тяжко нудно мні безь тебе Пер. 
Мат. І, І. к. 219. 
ДЬВЧИНСКЬІЙ, прикм. Див. Дівичий. 
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XVIII. Дано... на шнурокь до дівчинского 
жупанка, да на гаплики до молодецкихь 4 к. 
Дн. Хан. 42. 
дьвчинь ,пртм. Див. Дівичинь. 
XVII. Дівчина заплата од Івана за збазене 

паненства': корова Прот. Полт. С. І, 21 (1674). 
ДЬГіОТЬ, -рм. Див. Деготь 
XVIII. Тиква черепяна дігтю Реєстрь взодо- 

сія, 1. 

ДЬДЕНЬ, прикм. Що належить дідові. 
XV. Поиде кндже на стодь отень и дідень 

Ип. 275 (1113). 

ДЬДИЗНА, рж. Спадки по дідові; спад¬ 
щина. 

XVI. Мяі ся застала-■■ третяя часть от- 
чизньї и дідизни моее Ак. ЮЗР. І. 128 (1550). 

XVII. 'Водно будеть пну Андрієви тимь 
криломь отцевскимь ставомь и садом дідизни 
моєй вічне владіти Ен. Міск. Полт. 42 
(1693)і 

XVIII. По смертн отцовь матокь... дітей 
ихь и потомковь бдизких же от дідизни и спад- 
Ковь вислуги и всякого набутку не отдалят 
би Стат. 35.—Дочесніи достатки албо богат- 
ства... чрез дідизну посілій... самн зь себе 
ие суть ані, злими ані добрьши Науки па- 
рох. 114. 

Д-БДИЗНЬІЙ, притаї. Спадковий по дідові. 
XVII. ГІродадем кгрунть мой дідизний Прот. 

Полт. С. II, 53 (1678).—Пріізджадь... в пу,- 
щу нашу и пасіку вікуистую дідизную вой- 
сковую Зварн. Источн. І, 108 (1688).— Лісь 
мой власний отчизний и дідизний... пустндемь 
у вічності, его млсти пану Павлу Семеновичу 
Кн. Міск. Полт. 46 (1694). 

XVIII. Признадь ижь онь міючи в себе 
отчистій и дідизній кгрунть... продадь Ак. 
Полуб. 33 (1711).—Я продаль островь свой 
отцевскій, албо рачей и дідизній, зо всіМи 
налезкитостми Сб. Мат. ЛівоСГ. Укр. 2 
(1718). 
ДБДИНА, ДБДИНИНА, рж. Див. Ді¬ 

дизна. 
XIV. Отчичи, а любо дідичн сідять вь 

чужей земли по сдужбамь, а оставляють на¬ 
місники вь отчині своєй, а любо, у дідині 
Ак. ЗР. І, 6 (1347).—Што вь тьіхь дідинь 
у грашшяхь, то все есмо потвердили непо¬ 
рушно на вікь слузі наїгіему вірному Ход- 
кови Бнбелскому и дітемь єго Ак. ЮЗР. 
І, 1 (1361).—Продадь пану Елюсовн свою 
дідипу ІЬ. 

XV. Лільши ми того смрть и сь дружиною 
на своєй отцині и дідині вздти, незкеди 
Еурьской кндженьи Ип. 305 (1140).—Остав- 

ддемь и оставила есмо попа михаила и его 
діти и его щатки при цервки свтго розкства 
бци у дідині ЮРГр. № 47, (1415).—Што изе 
віка к той дідинині приглушало со всімь 
ис тімь уздад росовои на віки віченні. ІЬ. 
№ 48 (1418). 

X VI. Жадала нась, абьісми ей дали и приз- 
волиди именьє, на ймя Любчо, дана єе праді- 
дияу и дідшу и отчизну ПО Є® животе отвдати 
и записати прирожоннмь своимь Арх. ЮЗР. 
VII, 1, 37 (1590). 

Д-БДИННУЙ, прикм. (по'л. (Ігіеіігіпшг). 1 
Див. Дідичку й 3. 

XII. Еакьборьздо,жалоба станетоя діщнна, 
тогдьі судья, а любо подсудокь, мають намь 
сказать тую жалобу Ак. ЗР. І, 3 (1347). 

2. Див. Дідичн ьій 2. 

XV І. Онь кь брату нашому, щастное па- - 
мети Александру королю, его милости, и 
кь намь, яко кь паномь дідинньїмь, цнотливі 

накладні ся оказаль Ак. ЮЗР. І. 47 ■ 

ДІДИСТВО, ДЬДИТСТВО, ДЬДИЦ(С)ТВО, 
рн. (пол. (МейгісПуо). 1. Спадкова власність, 
спадщина, спадок. 

XIV. Еупиль пань петрашь дідицтво в аньнн 
радивоігьковоі ЮРГр. № 5 (1359).—Еупиль 
пань петрь радціовьский дідицтво пнекодьть 
у шюлжичювь ІЬ. № 6 (1366). 

XVII. Достоаніе:... дгадицьство, мшносї 
діжшад Бер. Лекс. 36,—Нашбціє: Дгадиц- 
ство. одідичене, сщдокь, отчизна ІЬ. 88.— 
Дідицтво-отчество, достсяаі1, наслідіє. жрс- 
мЖшмн. сл.-р. 23.—Іп§ге§іеп8 (Іиаз уіаз поп 
паЬеиі 8ЦССЄ88Щ, то єсть: «ходяй двома до¬ 
рогами, не одерзкьіть дідицтва» Арх. ЮЗР. 
І, VII, 277 (1616).—Дякуймо Богу Отцу, ке- 
торий нась годними учинпль, абьісмо бьші 
участниками дідицяза сзятихь вь світлосте 
Еопист. Пал. 864,—Тнхт>, которьш дідицгво 
княженія Острогского пришли, такоєжь вь 
нихь ^ ко благочестію всходнему и народова 
Россійскому рачь зрядити серце, яково? пред- 
реч нньщ князката міли ІЬ. 1140.—Місто и 
дідиство наше небесний ест Ієрслимь Жиг. 
Св. 41. 

XVIII. Еупиль дідитство за долгь на уряді 
записанноє Стат. 55-6. 

2. В .гасніть; держава. 

XVI. Пришли погане в дкдьцетво Твсг, 
осквернили церковь святую Твого Ист. о ішб’ 
Флор. соб. 472. 

ХІПІ. Пришли погане вь дідицгво твоє, 
занлюгавили церковь святую твою Еопист. 
Піл. 1023,—Видимо пана н потентата к намь 
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приходячого и нас взиваючого [-до дідицтва 
своєї*) Рук. і\ї 0.4°. 86, к. 95-6. 

3. Одержання в спадок. 
XVII. (Гдь) нбсного црства и отчизіш дій- 

дицтва не отдалиль 0 обр. 97.—Діді цетво 
тедьі царства небесного... заховуеть Господь 
Богь Копист. Пал. 813,—(бвгліє) оповідает... 
дідкцтво нбсного царстві* и визволеній з 
ьічинхь иекелних мукь 6в. Реш. 199. 

4. Спадкоємці. 
XVI. Тоть напредкМїній знань (Хрнстось) 

вірному дідицству своєму, по чомь бьі оть 
другихь нгвіряихь познаватшя міли, зс- 
ставчль Ак. ЮЗР. І, 289 (1599). 
ДЬДИЧИТИ, де. (пол. йгіейгісгус). У спад¬ 

ку одержувати. 
XVI. Таковнє сь тими мужми своими чу- 

жоземцьі вь*тнхь ішіньяхь своихь не мають 
дідпчити Ак. ЮЗР. І, 98 (1538). 

XVII. Вь долготу дній щасливе дідичити 
будуть Копист. Пал. 1140. — Изжени Агарь 
ись сином ЄЯ, бо не будет дідичити сь СЬІ- 
номь м имь Рук. Хрон. 17. 
ДЬДИЧКА, рж. (пол. (Ігіейгісгка). Спад¬ 

коємиця. 
XVII. Только коли трафится Руска 6с- 

гатая, альбо дідичка маєтноств, хотя бь и 
єретичка, то позволяють своїшь таковую взяти 
Ак. ЗР. IV, 230 (1600 —1605).— Княжьна 
Корецкая... дідичка добрь нижей описаньїхь 
Арх. ЮЗР. VI, І, 350 (1609).—Вьі мене зем¬ 
них дочасних богатствь дщьчкою учинили на. 
земля Гал. Кл. Раз. І, 165-6. 
Д13ДИЧ(Ь)НЬ1Й, прикм. (пол. ІгіеОгісгпу'). 1. 

Що переходить у спадку від одного до другого, 
у спадку одержаний. 

XIV. На діднчня имівіи жалобу чинить 
Ак. ЗР. І, 6 (1347). 

XV. Имініє дідичьно, котороє жь то у піне- 
зехь записують, у нікоторихь на.шихь сторо- 
вахь держано до 15 діть Ак. ЗР. І, 39 (1420). 

XVII. Дарую, записую и фундук) добра мои 
власньїє дідичньїє Пам. КК. II, 387 (1615).—■ 
Грунта єго вдасніє дідичніє Ак. Зем. 107 
(1658).—Переясдавдь дідичноє князство Изя- 
слава Рук. Хрон. 449. 

XVIII. Вь Королевскихь, княжихь и вся- 
кихь дідичнихь шляхецкихь добрахь Літ. 
Бел. II, 228.—Свои власній кгрунти иміють 
вічніє, отческіє, дідичніє ІЬ. ІІІ, 44.—Поот- 
снлаль ті всі письма... з дідичнаго Княженія 
Королевекаго Величества Агдинскаго Марк. 
IV, 357 (Грам. Ор. 1721).—Вь дідичнихь 
добрахь покойнаго князя Яна Корибута Виш- 
невецкаго Арх. ЮЗР. І, II, 113 (1765). 

2. Що спадково володіє, що володіє правом' 
спадкоємства. 

XVI. Вбавивши всьмо вірную... службу... 
кь намь, яко кь паномь єго дідичньїмь... 
пожадовали єсьмо єго Ак. ЮЗР. 1,43 (1510).— 
За... старостві Красноставского пана... дідич- 
ного на Злочеві Оп. ст. кн. 4 (1599).—бредея 
Могила, воєвода, Божією милостію дідичіш 
земь Молдавскихь господарі Ак. ЮЗР. І. 
271 (1600). 

XVII. Вандадьскій дідичньїй король Ак. 
ЗР. V, 1 (1633).— Діар. Фил. 143,—Пань ді¬ 
дичньїй Крон. /Боб. (др.). 293. 

3. Що стосується до спадщини. 
XIV. Тогдьі судья тоі земли имієть судити 

при нашомь дворі, о которнхь коли жадо- 
бахь велпкьшх шга малнхь, а любо тежь 
дідичнихь Ак. ЗР. І, 3 (1347). 

XV. Предь которьши жь то паньї жалоби 
великни дідичнни бьівали жадовани Ак. ЗР. 
І, 40 (1420). 

XVII. (Мечиславь) дідичншь правомь до- 
ходиль Галича Копист. Паз. 1017.—Дщич- 
ннм и натуралньїм правом от самих стоблм- 
внхь єго родотедей спльїнра стобливост Рад. 
Ог. 175. 
ДЬДИЧ(Ь)СТВО,рм. 1. Див. Дідиство 1. 
XIV. Тогдн єго имініє, дідичьство, ВЬПІЯВПІИ 

віпо женскоє, имієть бьіти вічно на нась 
узято Ак. ЗР. І, 19 (1347).—Хочеть ли самь 
король заплатить за вь, а єго дідичьство собі 
уздти ЮРГр. № 3 (1352).—Купиль... все 
дідичьство єго за 200 гривень серебра іі. 
№ 8 (1368). 

XVII. Вь дідичьстві князя его милости 
пана воєводи Кієвского бьіль священники 
Стефань Добрянскій Ак. ЗР. IV, 221 (1600— 
1605). - 

2. Див. Дідицтво 3. 
XVII. Маючи обітницу от Ха Пна етво- 

рителя своєго о дйдичстві живота вічного 
Црствіи нбсномь Тр. П. М. 905. 
дьдичь, рм. (пол. (Мебгіс). 1. Спадко¬ 

ємець. 
•XVI. Наолідник, дщич Зиз. Лекс. 103. 
XVII. Насдщник: Дщич’, или отчич Бер. 

Лекс. 99.—Дідичь—насдідникь Синон. сл:-р. 
23,—Дітіє, повідаєть, збираю маєтность, же- 
бьі не били убозства дщичми О сл. Дав. 31.— 
Потомок побожний наслідовца зосталесь и 
дщич острожний цноть их знаменитих Тит. 
14 (Митура, 1618).—1Снами Бжіими и двди- 
чами вкчного Црстві* ставаємс* ІЬ. .215 (П. Мог. 
1639). — Которого постановили дідичомь над 

.всімь, през которого и віки створил Гол. П. М. 
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II, 376 (Кор. Н. 1645).—Наслідяикомь то єсть 
дідичомь по собі зоставляєть Об. ЮР. ■ 84 
(1679).—-А ти мояаше, которнй еси дюдичомь 
пряцьюца твоєго псршаго адама, мнімаєшьже 
бьісміль хлібістибес пряцн Домецк. 100.—- 
Сяовь ихь звано патриця тоєст отчичи албо 
дідичи Крон. Боб. 141-6.—Мой домовий справ- 
ца Дамаскь синь бдеазаровь по мні будеть 
дідичомь Рук. Хроя. 15. 

XVIII. ИмЬю себЬ наслЬдяЇЕа и дідича Ал. 
Муз. № 488, к. 6-6.—Сину чортовскому, діди- 
чові пекєілому, потомкові люципера Літ. 
Вед. І, Прил. 3. — Бь- друкарні дідичовь 
Криіптофа Схендлд за привидеємь Королев- 
скимь зосТали видруковаяи конституцій ІЬ. 
II, 451 .—Синами зостаємь Бжіими и дюди- 
чамя єго яебеснои хвали Науки царох. 58. 

2. Володар; власник земельного маєтку. , 
XIV. Рускоі земля господарь и дідичь 

вічний землдмь тімь ЮРГр. № 12 (1377).— 
Вдодиславь, Божею мидостью король Польеки, 
Литовьски и Рускій ДІДИЧЬ, И ИННХЬ МНОГЬІХЬ 
земль господарь Ак. ЗР. І, 22 (1388).—Ми 
пань янь дідичь тарнувьскии, староста рускии 
ЮРГр. № 23-а (1390). 

XV. Галичькии же мужи срітоша єго 
с радостью великою, кнаЗа своєго и дідича 
Ип. 666 (1190).—Пан птрь вдодковичь дідичь 
схарбиновскии староста галицкии ЮРГр. № 37 
(1404).—Чинимн єго правнмь отчичемь и ді- 
дичомь тьімь городумь іЬ. № 68 (1433).—Ми 
Адександрь, зь Божеє ласки велики князь 
Литовски, Руски, Жомойтски. пань и дідичь 
Ак. ЗР. І, 120 (1492). 

XVI. То то єс дідичь под’мо забійно єго 
а будемо мати, дідицьство 8в. Пер. (рк.) 93. 

XVII. Внгяаль зь панства дідича, а влас¬ 
ную єго отчизну отдаль приходневи Копист. 
Пал. 760.—Кролевства Шведского найближ- 
шій дідичь и пришлнй король Діар. Фид. 
69,—Арнольдь... їди сд того мгаста дюдичемь 
чинадь, порвал єго злий духь и в’ озері ведле 
монастира утопадь Гал. Каз. 138. — Демко, 
яко дідич своих власних добрь... по сіно 
тоє, яко по своє вдасноє, послад Ак. Полт. 
Гор. Ур. І, 143 (1668). 

XVIII. Алексаидерь Свістільницкий дідичь 
на Свістідьникохь Оп. ст. кн. 8 (1705).—Ді¬ 
дичь тамршний ординати Замбйский з войскомь 
своимь запершася явился готовимь до отпору 
вочяого королеві шведскому Вед. Сказ. 133. 
ДЬД КО, рн., Чорт, бй, дідько (в нар. демоно¬ 

логії). 
XVI. И самь дідко не упильнуєть! . Ак. 

ІОЗР. II, 189 (1589). 

. XVII. Дідь: Старец, умалмтелні же, даДко, 
стярчикь, а не. дюдко, сице бо нгации обикоша 
дійвола именовати Бер. Лекс. 39,—Діємоні: 
Вісь, чорт, дідко ІЬ. 268.—Звадца—кле- 
ветникь,... дідко Синон. сл.-р. 29. 

XVIII. Не несет нехай дідко где людей 
рідко Кдим. Прип. 234.—Вас дідько заберет 
до пекла Вірші Різдв. 143.—Коли жь такт., 
вже й іого дідко кь собі справивь, бо коли бь 
віяь в небі був, небо бь заплюгавивь Довг. 
109.—Дідко .бь твою скодовь матірь Тих. 
№ 11. к. 9-6. 
дьдковь, прикм. Чортів, бісів. 
XVIII. Уже я вчера постерігь, що батко 

к дідковуй нені ДИВМТСд Клим. ІІриа. 

249. 
ДЬДНИНА, рж. Див. Дідизна. 7 
XIV. Купидь пань петрашь дідицтво в 

> аньяьі радивоньковоі дідаину єє и вотнину 
што по нюи оць даль ЮРГр. № 5 (1359).— 

і Продаль пан\г клюсови свою діднину ІЬ. 
і № 33 (1400). ‘ 

XV. Уздали и отступили тоі діднияи пану 
коді тако ако сами дьржали ЮРГр. № 40 
(1409). — Записнваємь ись своєі отчинн и 
діднини... десятину Ак. ЗР. І, 104 
(1483). 
Д^ДНЬІЙ, прикм. присв. від «діьдь», що 

належить дідові. 
XV. И жнвдше Володимирі по етроенью 

дідню и отню Ин. 112 (996).—Поможе Бь 
Михадкови л Всеволоду на поганій дідн.а 
и отьна млтва ІЬ. 563 (1173). , ' 

XVI. Уже бо високочиоте изь дідней славі 
Сл. о п. Иг. 34. 

XVII. Великая же тетка глется сестра люд¬ 
ная шш бабипая Тр. П. М. 373. 
ДЬДОВЬ, прикм. Див. Дідньїй. 
XVII. Родилься гинь Всевододь и нарекли 

ему имя дідово Юрій Крон. Соє. 189. 
Д-БДУСЬ, Д-БДУСЬ, рм. Здрібн. від и.дгь9ь» 

1 і 3. 
XVII. Кгрунтом... вяадідь ... дідус мой 

Прот. Полт. С. II, 53 (1678).—Петро старий 
дідусь іЬ. 184-6 (1690). 

XVIII. Небожчнкь дідусь мой Он. ст.’Млр. 
III, 15 (1712).—Оть небожчика дідуся свого 
Зап. Пери. Губ. Ст. Ком. І, 254 (1721).—Па 
не знаєш ла ти дідусю мого брата Тих. № 14, 
к. 26-6. 
ДІіДЧА, рн. Чортеня, бісеня. 
XVIII. А того не зна, блазня, щсгиз воза 

міхи пропали, та вже сидит дідча собі тихо 
Довг. 109. 
Д-БДЧИЙ, прикм. Чортів, бісів: 1 
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XVII. Мовили овчаря на хлопця на дід- 
чую матер тьі тое казал Ак. Полт. Гор. Ур. 
1, 24 (1665). 

XVIII. Дідчад мати видала, щоб сова 
зайца имала Едим. Прип. 210,—Не візме 
тебе дідча мати Интерм. Р. Хр. 65.—Щобь 
другій памятавь„ да и дідч'ои своєи дитині 
заказавь Довг. 98. 
Д-БДЧИЦЯ, рж. Чортиця. 
XVII. Навядница: Кдеветница, двоєсловяи- 

ця. звадница, дюдчиц* Бер. Декс. 84. 
дьдь, рм. І. Батько батьків або материн. 
XV. Покода держали ихь предкове, ихь 

дідове, ихь оци ЮРГр. № 48 (1411). 
XVI. Діду и дядку их тое имінье Вишенки 

на вечность дано за службу ихь Арх. ЮЗР. 
ї, VI, 40 (1545). 

XVII. Бнль... .Єлифасовь сьщь Амаликь, 
жоторнй намовшгь діда своего Исава, абн 
■скупивши войско, забиль Іохова, брата своего 
Літ. Рук. 20. 

XVIII. Івань Костюченко, козакь и жилець 
:з діда и отца села Лехновець Сб. Мат. Лівоб. 
Укр..20 (1735).—Грицко Самсонь^зь діда и 
отца ва село Строкову зайшлій Арх. Мот. 
72 (1752). 

2.. Предок. * 
XVII. Повідають ладе старни... которни 

от Дідовь и ІІрадідовь чували Гал. Н. н. 132. 
XVIII. Діти поволности иміли, какь діди 

м отци их Бел. Сказ. 98. 
3. Старий чоловік. 
XVII. Дідь: Старец Бер. Лекс. 39.—Пішьш... 

адли'Хоругов Зеленую, на'которой бнль на- 
маліованнй Дідь в Пантофлях Гал. М. Пр. 
71. 

XVIII. О старих дідахь женящнх сд Клим. 
Вірші, 87,—Щобь я діда монастирского ого- 
родного беодора Бойка якимь возможно спо- 
«обомь прибнль Арх. Вид. м.; манаст. справи 
.(1737). . 
ДЬДЬІЩЕ, рм. З гру б. від и.дїьдьі> 3. 
XVIII. Дідмще інь старий вьімовдяеть: же 

господині собі для худобьі не маєть Клим. 
Вірші, 87. — Многіи... якь стармє дідища 

■хрьіпають ІЬ. 150. 
ДГБДЬКО, рм. Див. Дідко. 
XVIII. Прирва по головам дідькам даст 

добра чоса и старшому анциболу утре добре 
носа Разг. Паст. 70. 
ДЬДЬНИНА, рж. Див. Дідизна. 
XV. Продаль и уздал пьрьдь нами пан колі 

далюевьском остаточную свою половину дідь- 
ниньї ЮРГр. № 40 (1409).—Имаю посполную 
дідьнину переросле іЬ. № 57 (1424). 

ДЬеПИСЕЦЬ, рм. (яол. Йге]орІ8.са). Хто 
пише історію, історик. 

XVI. Синодовьімь дієпи^цемт,, сь той мірн, 
же синоду Берестейскоіо Дія писати поднялся, 
а инді и простьмь дієшгсцемь вь той ото- 
зіди нашої назнваємь Хр. Фил. Апокр. 
1016. 
ДЬБПИСЦЕВЬ, прикм. Що належить, сто¬ 

сується до «ідіьтшца». 
XVI. Вмісто того, абьіся било міло на діе- 

писцеву повість... отповідати, то ся цілий 
вписаль шкршть Хр. Фил. Апокр. 1017. 
ДБЄПИСЬ, рм. (пол. йгіеіорів). Див. Діє- 

писець. 
XVI. Яко діепись свою Рнмскую, такь ми 

свою Греческую віру—добрую а надь иніпіи 
ліпшую бьгіи розуміємо Хр. Фал. Апокр. 
1096.' 

XVII. Все што той діепнсь пописаль клам- 
ство бити оповідивши... шілно всіхь остере- 
гаемь Гол. П. М. І, 280 (Гр. Бор. 1626). 
ДЬЖА, рж. (нім. Боее). Нациння учиняті 

й місити тісто. 
XVII. Чорти... діжи з квасом хлібовнм 

перевертали Жив. Св. 164-6. — Мал квась 
всю дюжу квасить Кн. о Вірі, 258. 

XVIII. Діж. пікньїх... 2 Арх. Вид. м.; 
екон. спр. (1755).—Повелінно... в хлібяш 
посадить и тамь поліна рубать и діжу мисить 
Автоб. Свящ. 332,—Діжу місила'Діад: Проз- 
ба. 408. 
ДБЖЕЧКА, рж. Здрібн. від «дгожш». 
XVII, Мед в Максимихи купшг за таляр 

діжечку Ак. Полт. Гор. Ур. І, 10 (1664). — 
Покрала... діжечку сира Прот. Полт. С. І, 
79 (1689). 

XVIII. Налить оніе дині горячою сито» 
вь діжечки Рази. Марц. 639. 
Д-БЖКА, рж. Невелика діжа. 
XVI. Ренкови Пиршукови (козаки) взяли: 

сокіру, сира діжку Арх. ЮЗР. III, І. 88 
(1596). 
ХУІьДелва: Кадь, стаговь, фаска, бочка, 

или д?5жка Бер. Лекс. 33,—Муки житной повь 
діжци горілой Ак. Полт. Гор. Ур. І, 132 
(1668).—'Ті є люде набивши дві діжки меду, 
у дворь отвезди Дмитрашкові Арх. Мот. 
132 (1688). 

XVIII. Деревяний посудокь, бочки, кадов- 
бн, діжки и прочая Вас. 36. Мат. Лівоб. 
Укр. 73 (1722).-Меду... две діжки Мат. 
для общ. б. 87 (1752).—Рижковь дві діжки 
Арх. Вид. и.; екон. спр. (1759). ■ 
ДЬЖМА, рже. (угр. Ьегяпа). Див. Дгся- 

I тина З, 
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XVIII. Тйкожь синь спосебомь и дшкма 
возити од повина Урб. 54. 
ДЬЖЧИНА, рж. Див. Діжка. 
XVII. Діжчина меду Он. ст. кн. 5. 
дви, рж. (пол. Дгіеіе). 1. Події, історія. 
XVII. Пойдшожь єще до Дііовь Стао- 

дальнихь Кн. о Вірі, 275.—Описанье або- 
вймь тое не єсть зь дій соборовнхь власне 
внбраное, але толко для палати зреєстровавое 
Копист. Пал. 532.—Цезарь Бароній вступаючи 
до Рочннхь дйєеь, пишеть о Месій Правди- 
вомь Гал. М. Пр. 7-6.—Хочешь навикнути и 
зрозуміти з писма дієвь и наукь стародавнихь 
літь... прочтп тидко сню книгу Пер. иссл. 
й мат. 107,—0 ней писаль Никанорь, поета 
грецкіи, которіи .•великого Александра дій 
писад Рук. № 202, к. 181— Книги дієвь роз- 
каитнхь Рук.. Хроя. 33. 

2. Дщ учинки, діяльність. 
XVII. Діані а: Справи, д?би Бер. Лекс. 

39.—Соборь той вь чотирохь своихь сессіахь 
и акціахь, то єсть засіданяхь и діяхь, особливе 
вьірокь патріархи Мннн и вьірокь собору 
ва той чась.зь нимь будучого свідчать Копист. 
Пал.' 639.—Книги... дій кродювь описують 
Кн. Рож; 70.—Что будеш творити єгда будет 
бог испитовати... дій, слова и помншления 
твоя Єв. Ррці. 445. 
Дій апостоиьскии, анонімна книга ■Нового 

заповіту» про діяльність учнів легендарного 
Хрипла. 

XVI. Читаємо в діахь апльсвихь Отп. кл. 
Остр. И. П. (стдр.) 26. 

XVII Ажь до Зсстд Дха Всестого Сщенпни 
Дет Апдкіи читань! бьівають Тр. пости. 149.— 
О толь много єсть прикладовь вь пясмі стомь: 
а найпервій вь Діяхь Аплскихь Гол. П.’ М. 
II. 420 (Кор. Н. 1645). 
ДЬИВАТИСЯ, де. Много разова форма від 

«дттиея». , 
XV. И вь томь гя имь великіє шкодьі и 

продажі! діивали Ак. ЗР. І, 171 (1497). 
ДЬИСУСЬ, рм. Див. Деисусь. 
XV. Башєть же и сінь златомь оукрашена 

от вірха и до діисуеа Йп. 582 (1175).’ 
ДЬЮПИСЬ, рм. Див. Дієпись. 
XVIII. Зь якимь зась тріумфомь Принць 

Бдадиславь... бщь встрічань и у Краковь 
проважень, тоє оставляю Подскимь дііопи- 

■самь Літ. Вед. І, Прил. 36. >- 
ДЬЙ, наст. Див. Ді. 
XV. Реч бо дій Игорь: кома ну хь азь гріхи 

своя Ип. 643 (1185).—Не дій будеть такь. 
какь и бнло кздавна Ак. ЗР. І. 79 (1460). 
Д-БЙМО, рп. Дія. учинок. 

XVII. Всі дМма Терлецкого внрозуміль 
Копист. Пал. 1060.—Нехай ма жадень в том 
не посужаєт, же о вошньїх даймах нетто, 
наткни Тит. 72 (Копист. 1623). 
Д-БЙСТВО, рн. Дія, чин, діяльність. 
XV. Дісовьскоє наущевиє и дійство Ип- 

164 (1071). 
XVI. Преслушникь... праздннй да будеть 

всего священическаго дійства и чину Ак. 
ЗР. IV, 7 (1588). — Кадугерм... ростіганье 
владности вь дійствахь церковньїхь чинять, 
литоргисаючи іЬ. 27 (1589).—От .святител- 
ского дійства отлучили єсмо єго Арх. ЮЗР. 
І, X, 103 (1594). 

XVII. Дюйство, діла чиста, щтрность, умм- 
єтность Бер. Лекс. 65.—На подобенство роспа- • 
деноґо жедіза, котороє и желізомь трваєть 
я огня показуєте дійство Арх. ЮЗР. І, VIII, 
238 (Кн. о Вірі).—Сннь Божій мідь одну 
волю и одно дійство по втіленю своемь 
Копист. Пал. 612.—Исчііщеніємь сієсть по- 
лерованіємь черезь дійство огня Тр. П. М. ’ 
236.— Сщенници доджни сут сей древній стнй 
обичай обновити н в дійство привести іЬ.. 
542.—вдно е нероздщноє трохь Персонь- 
Бзских дійство Гад. Кл. Раз. 1,127-6.—Уважь 
дмвниє дг&йства. кротости, которьіхь гдь ншь 
іись хртось уживань Домецк. 128.—Бдгода- 
тію бжією и дюйетвом стаго дха Льв. Пах. 
27.—Чтдньш Бозкін дійства твои Транкв. 
П. Ми. 45. 

XVIII. Токмо вся нши дійства самому Бгу 
вістни Кдим. Вірші, 93,—Обь онихь прикаж¬ 
чика Констан’шнова продерзостяхь и злихь 
дійствахь учинено иадлежащую гіо жалобахь 
сатисфакцію Жури. Дан. Апост. 46,— Божіею 
помощию и всіми небесними (силами) и дій- 
ствомь стаго Зосюїа Заг. 204. 
ДШТВ0ВАТИ, де. Діяти, чинити. 
XVI. Ги ш розумієш, моє хотіти, а твоє 

дійствовати Отп. кл. Остр. И. П. (стдр.) 3. 
XVII. Цнотьі ,не могуть взати садьі а 

дійствовати когда розумь єсть возмущенннй 
Домецк. 70.—Ни чарьі, яи справи диавслские- 
не могли дійствовати Крон. Боб. 98. 
ДЬЙЦА, -ЦЯ, рм. Хто зробив, учини6; 

що, виконавець. 
XVI. Скринь не дупаль, грошей, серебра 

и перель не браль, а ни о томь ведаєть, и того 
не єсть дійцою Кн. Гродск. Луцк. 217 
(1573). 

XVII. Я-мь твоєй шкоді и утраті не дійца 
Ак. Подт. Гор. Ур. І, 130 (1668).—Доведу 
ему того, же онь тому дійца єст Прот. Полт. 
С. І, 52 (1688).—Повидаємо, що винь власний 
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тому єсть дійця Ак. Полт. С. (КС. ЬХХІІ) 
392. 
ДБЛАНИЦА, рж. Див. Діпница. 
ХУІІІ. Діланиці вь степу, поля пахот- 

еого, на три дні Арх. Мот. 74 (1752). 
ДБЛАНЬЕ, рн. 1. Чинністьвплив. 
XVII. Дхови стому тоє у формоване и ді¬ 

лене Т?5ла Хвого приписано Гал. М. ІІр. 82-6. 
2. Робот, виріб, вироблення. -• 
XVII. Жебьі з Бмсеров бщм кштадтяне 

Брами, треба абьі вперед доеввдчило и вшо- 
зеровало ихь дідйніє ремесничеє Рад. Ог. 
312. 

XVIII. Рострухавчикь еребреннй, бьісочсн- 
кий, московского діланя Бьіт. мдр. обст. 343. 
ДВЛАТЕЛЬ, рм. (ц. сл.)., Робітник, пра¬ 

цівник, виробник. 
XV. Придаемь вь моць войтовскую вси го¬ 

рілого вина ділатели и тежь продавцьі Ак. 
ЗР. І, 180 (1498). 

XVII. СтерендатеоА от злькь ділатедій О 
обр. 181.—Ділателі вь толь винограді били 
цар» Гал. ,Кл. Раз. 29,— Кождому ділдте- 
леви належит слрінаа'нагорода Рад. Він. 221. 
ДІзЛАТЕЛЬНЬІЙ, прикм. Що постав як на¬ 

слідок чийого учинку, учинковт. 
XVIII. Или будеть первородщлй гріхи яко 

в’ малнхьотрочатехь, либо и ділатедннй учин- 
ковьій, яко в’ доросдьіхь не окрещеішихь 
Поуч. о сакр. 3. 
Д1ЛАТИ, де. 1. Чинити, робити. 
XVII. Бгь... семого дна отпочмнуль, южь 

не дідель бодшь Гад. Кл. Раз. 459.—Моли¬ 
тися и побожне дідати... возбраняєть Ліств. 25. 

XVIII. Якую... ділили правду, таковую би 
от бога в свомхь замислах и хотівіяхь долу¬ 
чиш мидость Вед. Сказ. 22. — Городь... са¬ 
меє войско кбзацкое діладо, и якь належало 
здідадо и кріпко уфортифіковало, а войско 
Ненлюево не діладо Літ. Вед. III, 61— На 
щож маю на семь світі працовати, муровати... 
сіати, иное діло світовое дідати Пам. укр, 
м. IV, 308 (Рк. Тесл.).—Орди, ставши кошемь 
на Расаві, вь переяславской сотні многіє 
шкодьі в людяхь ділали Кр. оп. Мдр. 282. 

2. Виробляти, робити з чого. 
XV- А си бзи что еділаша. сами ділави 

суть Ип. 70 (983). 
Ділаги землю, ниву, обробляти, порати 

землю, ниву. 
XV. Вси ваши городи передашасл мні 

и ялиса по дань и ділають ниви своя и 
землю свою Ип. 47 (946). 

XVIII. Адамь... от того пасу землю дідаєть 
Сл. о збур. п. 144.—бму показали и научили 

дідати землю Пам. укр. м. II, 186 (Рк. Тухл.). 
Д-БЛБА, рж. Поділ, розділ. 
XVIII. И будеть тами дідба праведними 

види грішішхь Поуч. Няг. 9.—Ділба равна 
между разними персонами Стат. 135-6. 
ДОЛИВАТИ, де. Многоразова форм від «дм* 

лити» 2. 
XVI. Всякій добьітокь тни люди межи себе, 

на йоді діливади Ак. ЮЗР. І, 49 (1516). 
Д-БЛИТИ, де. 1. Відділяти, відмежову¬ 

вати. 
XV. Межи тнхн ріка колочкни ділить, 

ЮРГр. № 68 (1433). 
2. Розкладати, поділяти на чашини. 
XVI. ІІи часто вранп граяхуть, трупіа. 

себі діляче Сл. о п. Иг. 17. 
дьлитися, де. і. Поділятися на частини. 
XVII. Ділитися не могучій—несікомнй, не- 

разділннй Сиион. сд.-р. 23.—Црковь на дві 
части дяіитса Гал. Кл. Раз. 33.—(Пасіка) 
на три части дідитея Прот. Полт. С. II, 97-6. 
(1682).—(Офіра) тежь на двоє ділилас Літ. 
Рук. 40. 

2. Поділяти поміж собою. 
XVI. Часть на мене перешла, коди єсмо 

ділилися з братомь своїй Арх. ЮЗР. І, VI, 
10 (1507). 

XVIII. Материзнею братня зь сестрами равно 
ділилися би Стат. 35., 

3. Відрізнятися, різнитися в чому. 
XVII. Чим ся тая тайна от наших дюдит? 

Гол. П. М. II, .220 (Муст. 1642).-В чимь ся 
Ієрей от біїискона ділити? іЬ. 225.—Ієрей єсть, 
ровнммь єпископови, але дшштса тьімь; иж 
Ієрей ПОСВАТИТИ другаго Ієред неможеть 
Щумл. Зерц. 22. 
Д-БЛИЦ1Я, рж. Лив. Делиція. 
XVII. Ділиций заживаю—гобзую, пресн-, 

щаюсь Синон. сд.-р. 23. 
ДЬЛІЯ, рж. Див. Делія. 
XVI. Взято и пограблено ділию мою бур- 

натную, кгранатовую, кунами подшитую, кс- 
торая коштовала осмьдесять золотнхь Пол- 
скихь Арх. ЮЗР. І, І, 231 (1586). . 
дьлко, рн. Здрібн. від «дгьло». 
XVII. Заразь у Туркс-вь полньїи гарматки 

отняли... але уходячн назадь, тне ділка 
покинули Крон. Боб. (др.) 288. 
Д£ЛНЕ, присл. (пол. йгіеіпіе). Уміло, від¬ 

важно, завзято. 
XVII. Дідне справую—мужаюсь, храбр- 

ствую Синон.’ сд.-р. 23.—На за-порогахь жи¬ 
вучім козаки.... на всіхь вьіправахь воєи- 
ньіхь кролей Подскихь ділне, мужнє и пре- 
важне ся старять Копист. Пал. 1110.—Ака- 
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кій права и привилеєвь своихь патріардшхь 
чуле и діпне почгдь заживати ІЬ. 1178. 

'Д-БЛНИЦА, -ЦЯ, рж. Частка,‘частина, пай¬ 
ка-, уділ; частиш посмостн, належим за роз¬ 
ділом, дільниця. 

XIV/ 0 дітехь, которнмь матка умреть, - 
а ошг просять оть отці ділницьі, докуль дру¬ 
гую жену пойметь Ак. ЗР. І, ІЗ (1347).— 
Поєднались о села впшткао ділницю ЮРГр. 

-№ 28 (1393). 
XV. А па чіей дещиця щькода ся станеть, 

кояь ся образить,'ногу изломить: тому пла¬ 
тити Ак. ЗР. І, 83 (1468).—Записую и віную 
жені моеи.... на тях двух дідницах отчизнн 
моєі, которих же есми еи не записал, дві ти¬ 
рячи золотих угорскихь Арх. ЮЗР. VIII, 
III, 4 (1487).—Виль намь чоломь, абьіхмо ему 
тую половину Трубецка, отца єго ділянку, 
потвердили нашнмь листомь Ак. ЗР. І, 149 
<1495). 

XVI. Чія ділница мосту будеть ціла, на 
томь бн ничого не браль Ак. ЗР. 1,362 (1505).— 
Нстли будеть братовь пять або шесть, нЄді- 
леннхь на иміньи, а естьли которнй зь нихь 
зраду вчинить: тогдн ділницу имінья, што 
міло на него гірійти, тратить іЬ. II, 6.2 (1509).— 
Даль есми и записаль кь церкви ... седце у 
своєй отчизяі, што ся мні достало на мою 

.ділницу ІЬ. III, 231 (1578). 
XVII. Лука стнй... опису ет... ділаицьі 

црства оного Двдового Коон. Боб. 191. 
XVIII. (Козаки хотіли) вьскорі опреді- 

леннии своя ділянці ку прислузі св'оей же 
•совершить Об. Черн. 119. — бели би прорва 
учинилась... оть чиєго своєя ділници недо- 
смотру, то оную прорву ті селяне.... укріпляти 
иміють Права, 533. 
ДБЛНОСТЬ, рн. (гіод. сігіеіпозс). Здатність 

до діиьности, енергійність: відважність, зав¬ 
зятість-, відважний учинок. 

XVI. Юрей Отрусь за такне свои цяотьі 
и ділности вншеописанне хуть и скдонность 
.нашу позналь Арх. ЮЗР. VIII, V, 289 (1599).— 
Чуйяости, ділности и потужности оборони 
ихь противь єретикомь—свідкомь єсть самь 
тоть скутокь Хр. Фил. Апокр. 1662. 

XVII. Д?5Йство: Діьлность Бер. Лекс. 39,— 
Мужинмь тежь и валечннмь бнль той народь 
и славннмь рицерскою діяностію єще за 
часу войнн Троянской Копист. Пал.'1103.—Аза 
жь не славннши били продкове вашой княжой 
милости діялностями рицерскими в короні 
польской Літ. Густ. м. 41,—Гетман Петрь Ко- 
лашезич... справь рицерских’ дюдностю всади 
сльїль Тит. 39 (Сак. 1622).—Азажь не по всіхь 

сторояахь плинула слава мужестза єго (Ко- 
рнбута) и ділности рьіцзрской ..Ак. ЗР. IV, 
528 (1631).—Годна є;ть вашой милости прія- 
теля моєго одзажноі ділности прислуга особ- 
дивоі похвали ІЬ. V. 134 (1674). — И ми 
єго, дана Мовчана, знаючи бити у войску 
Запорожскомь заслуженого, годного и до цін¬ 
ностей рнцірскихь способного мужа, пале 
на томь старшинстві потвержаємь Млр. Род. 
III, 560 (1678).—6 )ЄТИЕОВЄ толко одну волю 
и дідпост в хреті гсди ншем признавали 
Жтт. Св. 603,—Даль Славеномь привидей... 
за ихь сдавнии ділности и праци Крон. Сов. 3. — 
Бшь той Галь великой надій вь ділности 
и цяотахь своихь Рук. Хрон. 281. 

XVIII. Кто можзть возбранити. ділности 
воииственнои и уменшити отваги рицерскои 
Бел. Сказ. 51.—Здаемь добрихь мододцовь, 
и вь дідиостехь войсковихь тилко не вь 
заслугахь покойному отцу твоєму Хмелниц- 
кому ровнихь Літ. Бел. II, 34.—О древнихь 
ділностехь и рицерствахь войска Запороз- 
ского писаль такозій листь свой іЬ. 378. 
ДБЛНЬІЙ, прикм. (яол. сігіеіпу). 1. Здат¬ 

ний до діиьности, до роботи, енерййиий:' 
відважний, завзятий. 

XVI. Зіписщаю на великаго светого -Ни- 
колу Пустьнского по своємь животі данника 
своєго отчинного, ділнаго Арх. ЮЗР. VI, 
1,6 (1514). 

XVII. Ділньїй—шумний, юношескій Синон. 
сл.-р. 23,—Криспь... бьиь... до справь вше- 
лякихьділннй Крон. Боб. 274.—9ома... муж- 
НЬІМ дідньїм и противно неприятедем вели¬ 
ким бьіл яаезднпком Жят. бв. 503-6. 

XVIII. Ділному мужеві муровь не треба, 
онь самь муромь и ва.томь єсть Літ.-Бел. 
IV, 198 (Діар. Ок.). . .. 

2. Робітний. - 
XVIII. Досталноє можеть одискатись и по- 

сдіждьі, ижь бн людемь иле подь сеє время 
ділноє зь трудності» не бьіло Жури. Дан. 
АПост. 72.. 

І. ДЬЛО, рн. 1. Чин, учинок. 
XIV. Уздати комтждо против? діломь єго 

ЮРГо. № 4 (1350).; 
XV. О їй же едовомь супг по иихь. а ді¬ 

ломь суще далече Ип. 599 (1175).—Не имаємь 
ТЬІХЬ мимошодшихь дінь и мерздчокь поми¬ 
нати на віки ЮРГр. № 92 (1458).—Которнй 
(муж) храборь добрая діла багатнрьскад 
вдіяаєт Чет. 1489 р. к. 39. 

XVII. Не сподіваємся, жебьі за такимь ихь 
діломь могь бати мирь межи нами Пам. 
КК. І, 254 (1648). — Васадій стан, кола 



ТО учил словьі; тое завше потвержадь 
ЩШ Рад. Ог. 799.—вдин другому.... не чи¬ 
нш» перевадков'ь як в еловехь ... такь и в ділі 
на здорова Прот. Подт. С- II, 284 (1697).— 
Зважтежь добріє діла я здиє на шалі Суд 
Бзж. 300. 

XVIII. За початкомь діло становится Клим. 
Дряп. 214.—Тут словом а тут дідомь іЬ. 
246,—(Поляки) тидко одно вь мислі я в ділі 
аміли, чтобь допастися коня я куда очима 
стоять бігти Літ. Вел. IV, 28 (Пов. 1728).—’ 
Ціаволь ест ненавистнякь доброму ділу Пай. 
укр. м. І, 162 (Рк. Тесд.). 

2. Робота, праця, зайняття. 
XVII. Кролевскоє дгало ес, нетндко собі 

кроловати усмотровати, але и на нодданнх 
міти взгдядь Тест. Вас: 43.—Моего оклан- 

ства вь далі сем трудадвшагосд вь мдтвах ха 
ради прошу не дрепоминай 6в. Рещ. 3.—Мріл... 
даєг брзшна дому и д»на рабшдм Рад. Ог. 420. 
—З якого города и якоє ест діло твоє и житіє 
Прот. Полт. С. І, 215 (1699). 

XVIII. бели покажетея тебі в семь діді 
моемь що подзорноє и неправедніш, то може 
и так ест Вед. Сказ. 4,—Той убо на діло своє 
вставши... увиділь несподіваннихь людей 
Літ. Вел. II, 360.—На що ж маю на семь 
світі працовати, муровати, будовати, книги 

.друковати, писати, орати, сідти, ияоє діло 
світовеє ділати Пам. укр. м. IV, 308 (Рк. 
Тесд.). 

3. Справа, річ. 
XIV. Доконалось тое діло у годі лучици 

ЮРГр. № 20 (1388). 
XV. При томь бьіди посли сь Львова, што 

сь нами сесе діло доконали Ак. ЗР. І, 32 
(1407).—Обидннмь дідомь уложиди есмо рокь: 
которші будуть ВЧИНИЛИСЯ оть великого 

князя Витовтовн смерти до сихь мість, ТЬІМЬ 
дідомь на обі стороні судь и справу учи¬ 
нити ІЬ. 51 (1440). 

XVI. бго милость пожадоваль, тому нашому 
монастнру на тьіє вншеписаньїє вси діла 
листи свои даль Ак. ЮЗР. І, 41 (1509).— 
■З росказання госнодара нашого короля... 
смотреди єсмо того діла Арх. ЮЗР. І, VI, 
38 (1545).—А бшо би тобе которое діло, 
и ти би ся в томь з ними правомь обходидь 
конечно ІЬ. 73 (1581). 

XVIII. Росповіди ему вшит’ко якь и за- 
чимь ходить, по якому ділу Ал. Тиш. 38.— 
У суда полкового и магистратового обопод- 
ного переяедовского, пред нами ниже имено- 
ваними, раземотровано за.водное діло Татияни 
Довгой Сб. мат. Лізоб. Укр. 12 (1730).— 

Кяеті "дмшянь у тнхь Дюлахь буде елбудяо 
карти, у котрмхь право каже Урб. 66. 
Діло мати, міти до, мати відношення 

до чого. 
XVII. До всіхь єго грунтов... тож дворов 

єго шинковнях, в Новгородку лежачих, жад¬ 
ного би'в чомь не міль діда' і не інтересовадся 
Унів. Старод. 173 (1698). 

XVIII. А що сторони дані мовиш, ми до 
того діла не маєм. Водно то нщему господа¬ 
ревії дати и не дати Ал. Тиш. 37. 

4. Річ. 
XV. Ся сльшавь Володимирь плюну на, 

землю рекь не чисто ес діло Ип. 74 (986). 
XVII. З ничого.... той світь сьтануль, 

дивнеє діло Крон. Боб. 1. 
XVIII. Видідем чудноє и дивяоє діло. Як 

би вьщдо из морд сім коров ялових Пам. 
укр. м. І, 165 (Рк. Тесд.)—Горе мні окадя- 
ному, що ми на світі ніхто не розвівь, и’ж 
то єс такеє діло, а а о том не 'знавь іЬ. III, 
123 (Рк. Тесл.). 

5. Труд, чин. 
XVI. А ти буй Романе и Мстиславе! храбрая 

мисль носить ваеь умь на діло. Високо 
плававши на діло вь бурти Сл. о я. Иг. 31. 

6. Виріб, робливо. 
XVIII. Універсаль.... о мідних старого 

діла копійках Кн. Нос. 9. 
7. Робота, умілість, майстерство. 
XVII. Полубанокь верхню! можеть бити для 

оздоби деревяного діла Лист. Самойл. 79 
(1686).— Заслона... гафтарским діломь роб¬ 
лена Крон. Боб. 48.—Напомнилемь єго-.-. умі¬ 
ння... ділати.... жаменное діло ІЬ. 49. 

II. ДВЛО, рн. (пол. сігіаїо). Огнепальна зброя 
великого калібру: гармата, мортира тощо. 

XVI. ^Сторожа ихь на око виділа войско 
великеє' Татарь зь діли и зь гаковницами 
перевозячися на еюю сторону Дніпра Ак. 
ЮЗР. І, 87 (1538).—Стрелбн, тоєст діла, 
гаковницн, полугаковпицн, ручници Арх. 
ЮЗР. VIII, IV, 125 (1571). 

XVII. Великій князь.... зь дідь стреляль 
Сб. літ. 75 (Кієв. літ.).—Діль що лайбод- 
шихь три взяли .Літ. Льв. 241. — Кто єго 
(Лвовь) обороншь в’ облежяш от яавадяо- 

‘ стей непрІАтедскихь? чи м?/рьі оказалии? 
ні, чи вали високій? ні, чи дала 6і/рачьіи? 

Гал. Кл. Раз. (пр.) 3.—Тг/рки борондчв миста 
вистрелили з діда шротами Гал. Н. н. 117.— 
Дідь стріляяіє Транкв. П. Мн. 3.—Казаль 
зь діль, гаковниць и ручнои стредби стредяти 
Крон. Боб. (др.) 278,—Року 1378 стрелбу" 
огромную страшливую, котрую зовуть ділами, 
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І ИНЬ німець вь Венеціи ВНМНСДИДЬ ЗЬ СПИЖИ 
и міди Рук. Хрон. 475. 

XVIII. (Хм.) пошодь на проломь, стрі¬ 
ляючи' ЗЬ дідь и ручнои стрелбьі безь пре- 
станку Літ. Черн. 80. 
На діла привести, поставити проти гар¬ 

мати. 
XVII. (Водохамь) Турки уступити зразу 

му сіли, хотячи ихь на діла привести Крон. 
■Воб. 287/ . 
ДЬЛСВАНЬЕ, рн. Див. Днлованье. 
XVII. Дідованя коло монастиря Літ. Мг. 

м. 72. • 
ДЬЛОВЬІЙ, прикм. (пол. (Ігіаіо^у). Прт- 1 

ментик від II«діьло». 
XVIII. Коли би єще рохи обліпив смо¬ 

лою. не пробила би дідовая куля Укр.-Р. 
Арі'. IX, 53. 
ДЬЛСКЬІЙ. прикм.—вгкь (діл—■ гірський і 

кряж, уг. Уаш-податок). Податок натурою з 
виноградників (Петров). 

.XVIII. А єжедм би Вино Са Далкь не вро¬ 
дило правда што и тогд« кміт’ повішень дщ- 
скій Вамь дати таковь зшровь, якь кола са 
вродить Урб. 60. 
ДІБЛЧИЙ, прикм. 1. Що стосується до 

поділу власноти. 
XVI. Вь дистіхь дідчихь меновиті тая 

волость ку Красидову описана била Ак. ЮЗР. 
І, 122 (1546).—Вь справи граничние, дідчіе 
И иншіе тимь подобнне новьшь ся способомь 
втручають Хр.. Фид. Апокр. 1720. 

XVIII. Дідчіе реєстри С. і Р. 5-6.—Дід- 
чие реєстри, какиє бнт ]міют тамож пункт 1, 
Стат. 135-6. 

2. (Як реч.). Хто переводить поділ влаено- 
сти. 

XVI. Дід чим и єдьвачом нашим двісте 
копь грошей Арх. ЮЗР. VIII, IV, 147 (1543).— 
Кто Иа доставили судією, або дідчимь над 
вами 6в. Пер. 52. 
ДЬЛЬ, рл. 1. Розділ, поділ. 

■ XV. И когорьій брат хотілбьі от нас тот 
діл порушити АгсЬ. 8ап§. І, 55 (1463). 

XVI. Тоть дід нашь ?отеди чимколвек нару- 
шити або' расторгнути Арх. ЮЗР. VIII. IV, 
147 (1545). 

2. Жереб, поділ жеребкуванням? 
XVII. БдаГосдовеніємь отцевекимь и жре- 

біємь иди дідомь Симови старшему всходніи 
краинн...пришли вь державу Копист.Паз. 1102. 

3. Частка, мит. 
XVI. Вьі не хочете ему вь той земли Гапе- 

вицкой ділу ровного дати Ак. ЮЗР. І, 49 
(1516).—Швакгрьі єє, безь жадвогб ділу, але 

моцео,г розобравши сама на себе, делницу єе. 
держать, а єй, яко во вдастной отчизне еє, 
ровного діду дати и поступити не хочуть. 
Арх. ЮЗР. І, І, 110-111 (1579). 

XVII. Участіє: Учасшіцтво, дід’ Бер. Лекс. 
184.—Дідь—участіє, діль Синон. сл.-р. 23.— 
Потомки Іосифовьі почади мовити, же маднй 
діть на нихь приладь Рук. Хрон. 64. 
Вь ровньїй діпь, на ровньїй дінь, нарівно., 

рівно. 
XVII. С части моєй сйротом вишей менс- 

ванимь, сестреницом, и вьнучьце моєй в ров¬ 
ньїй . дідь назьначаю Арх. ЮЗР., І, VI, 626 
(1631).—Мієт то сдушне и правдиве, ведде 
боязни бжой, на ровний дідь дедено бити Ак. 
Подт. Гор. Ур. II, 52 (1669).—В ровній дідь 
на дві части Тр. Подт. Уч. Арх. Ком. VIII, 
79 (1699).—Двдь... припустили ихь до здобичи 
вь ровньїй дідь Крон. Боб. 98-6.—Казали 
тежь Гдь Вогь корьісти розділити вь' роЕїшй 
дідь Рук. Хрон. 60. 

4.1 Частина краю, Що становить певну окрему 
цілість. 

XVI. Ирод бьиь паном четвертого ділу 
краинн галвдейскои 6в. Пер. ЗО. 
ДЬЛЬІВАТИ, де. Многоразова форм від 

<!.дп.штір> 1. 
XV. Первшьімь владьїкамь кривди ділн- 

вали и вь ихь діла духовнни ся встуиовали 
Ак. ЗР. І, 143 (1494).' 
ДоЛЬБА, рж. Див. Діпва. 
XVIII. Обьі са ііиакєй дшьби кривда не 

стада Урб. 61. 
ДБЛЬНИЦА; рж. Див. Ділница. 
XIV. Ми уставляємь своєю радою, аби діти 

не брали дільницьі Ьть отца, покудь другую' 
жону нойметь Ак. ЗР. І, .13 (1347). 

XV. Коди другую жену пойметь, ИМІЄТЬ 
дітемь тимь отчиньї дІДьницу наречи Ак.. 
ЗР. І, 39 (1420).—Никоторому з нн не вьсту- 
патися нивчию дільничу АгсЬ. 8ап§. 55 (1463). 
ДЬЛЬНЬІЙ, прикм. Див. Ділньїй. 
XVII. 0 Архієрею Великій значний, яко 

в речахь не похибне дшьньїй и бачний Бер.. 
Вірші, 66. 
ДІБ ЛЯ, прийм. (ц. сд.). Через, для, 'за. 
XV. Посдю к Володимеру да биша не продь- 

яди крбви мене діда Ип. 239 (1097).—ІДарь. 
Маноиль не восхоті поедушати прошеніа 
єго праведнаго своихь дідя прибнтковь не- 
праведньїхь Ак. ЗР: І, 34 (1415).—А того 
діда приказуєми дітемь нашимь и всімь 
намісткумь нашимь ЮРГр. № 66 (1433).— 
И ти би, брать и тесть нашь, тнхь нашихь 
людей статки, кони и зброй, ведіть людемь 
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нашимь поотдавати, а то бьі еси вчинюй, нась 
діля Ак. ЗР. 1, 147 (1494). 

XVI. Дідма, д?5Да Зиз. Лекс. 98.—Поло¬ 
жила его вь ясдехь ДІЛА того иже имь вдому 
гостинномь упокою не било Єв. Пер. 28.— 
Діля застаяовенья модного ііротивь таковой 
зради Хр. Фид. Апокр. 1064.—Дідя иконь 
сзятнхь биєнь есмь Сп. нрот. Лют. 131— Вся¬ 
кая душа дюбящая Бога того дідя зоветься 
невіста Христова П. П. 51. 

XVII. Дгадма: Дйда, ряди Бер. Лекс. 
39,— (Хс) тіло взад нас, д?ьда Кн. о Вір*, 
54.—Послав вобн’никй и позабивали множе- 
ство д’Ьтій... діла той повісти, што виві¬ 
дала от тих водхвовь Пам: укр. м. II, 115 
(Єє. Угр.). 

XVIII. И азь, не діности ради коея, но 
неоитности дідя козацких дітописцовь... не 

.дерзнулемь того писати Вед. Сказ. 2.—Терпіли 
досаду и смерть дідя Христа и дідя правди 

-его Поуч. Няг. 10, 
ДЬЛЯНИЦЯ, рзіс. Див. Діпнйца 
XVIII. бго жь на діляници.вь степу поля 

«ахатного, йа три днп Ар.х. Мот/80 (1752). 
ДЬМОНСКЬІЙ, приш. Демонові належний, 

•диявольський. 
XVI. Ніть відома для якихь кгусдь ді- 

монскихь (цісарь) му сядь и присягнудь Посл. 
до Лат. 1130. 

XVII. Дшонскій: Чортовскій бісовскій, д?з- 
мояомь говйніє Бер. Лекс. 268.—Справа Бжая 
а не дімонская Рук. № 0. 4°. 86, к. 22-6.— 
Хе... моць дімонскую сокрупгавши вь третя! 
день Воскресь 6в. Реш. 2. 
ДЬМОНЬ, рм. (ер. Ьщшч).3лий дух в 

християнській релгїіг, диявол, біс, чорт. 
XV. Алсли дімонн прогонАТь Чет. 1489 р. 

к. 296. 
XVII. Вмісто аггла світлої' и красного ді- 

монь темний и шпетний СТЯДЬСА Транкв. 
Зерц. 7,— (Члкь) на часи етраждеть от Де¬ 
мона Ен. о Вірі, 304.—Чудовн?ое заправду 
«мотреніе дімона от демона удічоного т- 
літи Рук. № 0. 4°. 86, к. 22-6. 

XVIII. Стад єсь темним, страшним, дімо- 
шш’ь, то ’ ест шатаном пекодншь, прокдд- 
тьш бісом и шпетним, темннмь ДІАВОЛОМЬ 
Пам. укр. м. І, 326 (Рк. Теел.). 
Д-БННИЦА, рж. Див. Денница 1. 
XV. Си бне предьтекущия хрстьяньскои 

згмли аки діньница пред еднцем и аки зард 
предь світомь Ип. 56 (969). 
ДВРА, рж. Див. Днра. 
XVI. Знакь діри где кульки зачепили 

дошки у внхода Агей 8 піп VI, 236 (1564) — 

Ти яастирь добрий, кьторня єси вщедь дверми 
а не дірею Отч. Пер. Подт. 74. 

XVII. Сквадснд: щюдина, ропдеяина, рос- 
падина, діра Бер. Лекс. 146.—Діра— скважня 
Синон. сд.-р. 23.—Вода... идеть црез’ пори, 
през’ меатн, презь дюрн земньга Гад. Ка. 
Раз. 499.—Нехай прійдеть а заправить ліру 
гую Гал. М. Пр. 67.—Тамже тот птах (ддтель) 
внрубаєт сьбі діру и гніздо еьбі увиєть 
Пам. укр. м. II, 221 (6в. Угр.).—Вили дві 
діри в мурах Крон. Боб. 239-6. 
ДЬРАВИТИ; де. Див. Диравити. 
XVII. Не заборондли даху дому екоего 

открнвати и діравитц Рад. Він. 417. 
дьравитися, де. Ставати дірявим, дір¬ 

чавіти. 
XVII. Нічого ся доброго* діяти не можеть, 

толко діра витися можеть н рвати Копист. 
Пал. 569. 
ДЬРАВЬІЙ, прикм. Див. Дправий 
XVI. Якож отче вддка смюешь тим діра- 

внм щитом... заслондтис Пам. укр. м. V. 
224 (1599). 

XVII. Антіммсь.... роздранпнй, дірявий Тр. 
П. М. 232.—Черпадь в’стрні воду и дядль 
в’ кадь діравую Гал. Кл. Раз. 512.—Кгди-.хто 
кладет що у міхь діравьій*; тут вдожив: а оно 
заразь внеть и вьшало 6в. Реш. 165-6. 

XVIII. Діравого міха ні©щ не напов¬ 
нити Кдим. Іірип. 209.—Антимись... раздра- 
ній, діравій, пропаленій Поуч. о сакр. 20.— 
Вь желізку печоное курдимонное діравее 
тісто Рази. марц. 249. 
ДЬРЖАТИ, де. Див. Держати 
XV. И по сей брати почата держати родь 

ихь кнажєниє в Полахь Ип. 8.—Се йдуть 
. к тебі ВарАЗИ не мози ихь діржати в городі 

" іЬ. 66 (980). ' ' , 
ДБРЗОСТЬ, рж. Див. Дерзость. 
XV. Тако молва дірзость подаваше воємь 

своим Ип. 611 (1178). 
ДЬРКА, рж. Див. Дирка. 
XVII. Іосифь оннй дюрками през двори 

гдадшіь на нихь Гал-. М. Пр. 277.—Секрети 
люде межи татари без ушій, тилко дірки 
міста ущій мают Літ. Рук. 10. 
ХУІІІ. Коверь тутейшое работи зі діркою 

Літ. Бел. IV, 129 (Реестрь Пал. 1704).— 
Мурашкою вмісто своей щирости запхнулесь 
дірку ІЬ. II, 469,—Вь тихь діркахь Христови 
ноги забивали Жиди Пелгр. Ип. Виш. 68.— 
Шморовать шпаруни и дірки Млр. дом. ліч. 45 
ДБРКОВАТИде. Див. Диравити. 
XVI. (Єпископи) великіе кролевства и вн- 

сокіє преславний доми, як робацтво точячи и 
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діркуючи обвал дют Пам. укр. м. V, 226 (Ст. 
Зиз. 1599). 
ДЬРОЛАЗЦА, рм. Що крізь діру .шзипьь, 

злодій. 
XVII. Тьш самне діродазці, наемницн, зло¬ 

дій, разбойницьі, волци, драпежници.... нашу 
дерковь нині опановали Арх. ЮЗР. І, VII, 
ЗО (И. Виш.). 
ДИРЬЖАТИСЯ, де. Див. Держатися. 
XV. Боярі кпдзю тою кріпко дірьжахусд 

Ип. 599 (1175). 
ДЬРЯВЬІЙ, прикм. Див. Диравьій. 

■ XVII. Бочка дірявая не задержуєте в се¬ 
бе вляннхь речей Рад, Ог. 26. 
двоять, числ. Див. Десять. 
XIV-: Имаєть служити.... нашь зімлднинь 

двема копьи а -діедтью стрідцовь ЮРГр. 
№ 29 (1394). 
ДВ ТВАІГЬ, рм. Хлопець, хлопчак. 
XVIII. Христось... рвись отцу того дітва¬ 

ка т сему варьзшеви Каперпаумови Поуч. 
Бяг." 35. 
ДВТИ, р. ми. від «дитя». - . 
XVII. З болестію будемь родили діти и под 

моц’ю будень мужевою Літ. Рук. 4-6. 
XVIII. Діти... бивають на тварьі смутньш 

Нр. Гбсп. 5. 
ДВТИ НА, рж. Див. Дитйна. 
XVII. Дітмною в’ таке великих речах бнд 

Тр. пости. 148. — Потьі тшко тебе поедуш- 
ваго сина мілисмо, поки єсть бьщ малая ді- 
тива Др. Ол. Ч. Б. 141. 

XVIII. Алекзалдра хотіли яко дітилу у 
опіку вздти Ал. Типі. 27.—Тобі Адек^андре, 
македолекая дітшо безрозумная, пишу не 
радосно ІЬ. 41.—Заказало било.... што би 
мужейского федю дітилу у оемнй день обрі¬ 
зати Поуч. Няг. 197.—Возми ти, дітино мед 
страви Пам. укр, м. І, 158 (Рк. Тесл.). 
ДВТИНЕЦЬ, рм. Фортеця в середині 

міста. 
XV. Видавше силу Подовецьскую повелі- 

ша людей всимь біжати изь острога—вь ді- 
тинець Ип. 456 (1152). 
двтинно, присл. (пол. (Ігіесіппіе). По- 

дитячому. 
XVII. Иоаннь... того дітиппо знову на упа- 

докь церкви не розчиналь Копист. Пал. 753. 
ДВТМННЬІЙ, ДВТИНСНЬІЙ, прикм. (пол. 

(Месішіу, (ігіесіхівкі). ДитяЧий, дитинячий. 
XVI. Сяоеобь писапья якійсь дітинннй, 

некгречннй, болшь на словіхь, нижь на речи 
ся садячій Хр. Фил. Апокр. 1426. 

XVII. Достояніє:... дюдицьство, мйєтност 
дітиннад Бер. Лекс. 36.—вго ещо вь дітин- 

ньіхь дітіхь знади Ак. ЗР. IV, 272 (1608).— 
То Хс рекдь, небезгрішность дітилную по¬ 
казуючи Кн. о Вірі, 82.—Справу оную за 
дітинпую пояичишь Копист. Пал. 443.— 
Никита... дітилннх сд тежь забаво и игралд 
стерегдь Жит. Св. 122-6.—Ваши битя, дітин- 
ньш нам суть стріли Жив. Св. 17.—Виховай 
в вкрі Церкви всходнеи з літ дітинских Тит. 
44 (Сак. 1622).—Доросли вь лйтєхь и вмету- 
пковь дітмлнои роспустн позбши ІЬ. 288 
(П. Мог. 1632).—В лгстех дітинннхь бити 
прикладом допогорженд евюта- Рад. Ог. 178 — 
Абнсте сшовь своихь зь молоднхь дітин- 
скихь діть заправовали Ак. ЗР. V, 20311687). 
ДЬТИНОИГРАЛСКЬІЙ, прикм. Дитячий. _ 

по-дитячому легковажний. 
XVI. Штожь вамь поможе сивизна и красная 

борода, колижь розумь дітиноигралекій ма¬ 
єте? Ак. ЮЗР. II, 220 (И. Виш.). 
ДИТИНСТВО, рн. (пол. <І2Іесіп8І№о). Ди¬ 

тячий вік, дитячі літ, дитинство. 
XVII. Будучи еще вь дітилстві-.. крестиль 

Гарм. 196. —(Діонисій) бнль зь дітинства 
учепикомь Марка Копист. Пал. 1050. —Не- 
мовлявство утратилисмо, потом дітинство, по¬ 
том младепчество Тр. П. М. 938.—З детип- 
ства літь своихь Рад. 0г. 63.—(Іоанль) еще 
З дітицетва убігь на пупіу Домецк. 38. 
ДЬТИНЬІЙ, прикм• Див. Діти ішьій. 
XVI. Дітиний розумь маєте Ак. ЮЗР. II, 

220 (И. Виш.). 
дьтися, де. Див. Діватися. 
XV. Оуже намь вікамо сд діти Ип. 58 

(971). 
ДЬТИЧЬ; рм- 1. Див. Дітина. 
XV. Аще ли будеть старь или дітичь да 

вдасть золотникь 5і Ип. 39 (945). 
2. Див. Дідичь. 
XIV. Ми кроль Казпмирь...господарь и ді- 

тичь вічний землями тнмь самодержець Ак. 
ЮЗР- І, 1 (1361). 
ДЬТИЩЕ, ДЬТИЩЬ'Ь), рм. \Дш. \ Ди¬ 

тина. 
XV. В та же Бремена бьіс дітище вьвержено 

вь Сітомле, сего же дітища внволокоша 
риболові в неводі Ип. 153 (1065).—Коли кто 
принеедше дітищь болень кацимь любо не- 
дугомь- одерьжимь прійошаху в манастирь 
ІЬ. 180 (1074). 

XVII. Пришод до него сам хс на знак 
чдчій дітищем Жит. Петра, 82.—Неможеши 
ити кь ивоплеменнику сему и ноборотисд 
с нимь, яко дітищь єси Рад. Він. 45.—Галка 
приобрела дітище Прот. Полт. С- її, 109-6. 
(1683). 
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XVIII- Будучи дітаще, блазна, смар’качь 
до мене такого господаря... такь пише Ал. 
Іш. 41. 
Д-БТКИ, р. мн. Здрібн. еід «дтт. ! 
XV. Бог не дай иж бн воитко с дітками 

с того світа сшєдль ЮРГр. № 44 (1412).— 
й веліль бьшь мя горла мозго избавити и 
жоньї моі и' дітокь моихьіЬ. №'72 (1435).— 
Били вь старости а діток ве иміли Чет. 
1489 р. к. 14. ' 

XVI. А если Богь милосердий одарить нась 
дітками; и дітямь нашимь того ве векати 
Ак. ЮЗР. І, 45 (1512). 

XVII. Котрая (книжечка) то презь дютокь 
естг- деклямоЕана Бер. Вірші, 66.—Наві- 
жаеть Бгь и дютки малин нєемнньш смертю 
Гал. Кл,, Раз. 84.—Кажет бити нам, так яко 
дітки маленкие 6в. Реш. 17,—Жона Педосова 
в незвичайних похвалках на діїьки мои пере- 
хвалялася Ак. Пслт. Гор. Ур. І, 209 
(1671). 
Д-БТОУБІЕЦЬ, рм- Хто ебиє діти, дітогуб. | 
XVIII- Оть Ирода дітоубійна Пелгр. Йп. 

Виїв. 39. 
ДЬТОУЧИТЕЛЬ, рн. Учитель дітей. 
XVII. Граммотникь: Дітоучмтель.дань Бер. 

«Іекс. 31. і* 
ДЬТОЧКИ, р. мн. Здрібн. еід «дтьткж. 
XVII. Колькокроть хотілом згромадити ді¬ 

точки твоє, як кокопгь збираєт пташата своя 
вод крила Лік. на оси. ум. 14.—(Тіроль) ви¬ 
да ль декреті. таковнй аби всіхь діточокь ме- 
щмзньг не живши Бер. Вірші, 82.— Полію не 
тмлко малих дгаточокь и суптелннх ганенокь 
Домецк. 7. 

XVIII. А діточки, яко немовлятка будучи 
того не знают'Пам- укр. м. II, 144(Рк. Тухл.). 
—Тне діточки в муки пенелнке не гейдуть 
ІЬ. IV, 320 (Рк. Тесл.). 
Д"ЕТ(Ь)СКЬ, рм- /(типи. ' ‘ 
XV- Ольга же б ашє в Києві сь сномь своимь 

дітьскомь Стославомь Ип. 43 (945). — (Стс- 
слаьь) бі бо гелми дітескь іЬ. 46 (946).— 
Хотдше дати' дшерь свою за кт а? а Давила 
обіима дітьскома бьшпнма' іЬ. 723 (1206). 
ДЬТ(Ь)ІЖЬІЙ, рм- Княжий,‘і а потім 

судовий посланець. і 
XV- Токмо от менншхь-дітьскихь его два 

видиешиі'кнра сесєго Ип. 390 (1149).—Иригна 
дітьскяй вз Галича к Петрсьи рекД кнзь ти 
мелвить не ізди яикамеже іЬ. 463 (1152).— 
Всимь нашими закавниксмь не судить, а ни 
рядить, ни дітсквхь не посилать Ак. ЗР- 
і. 58 (1443). 

XVII. ВерєндЕчк... почали на самого Вла- 

двмера стрелити, же ихь ошукаль, и побили 
его дітскихь совітниковь Крон. Ссе. 157* 
Д-БТЬІЩЕ, рн. Див. Дитина; 
XVIII. Лучшей бн са дітьщу на світь 

ни раждати, нежели некрегценну з1 світа умк- 
рати Клим. Вірші. 9. ; 
дьтя, рн- (мн. діти). Дме. Дитя. • 
XIV. Купиль гань петрь радціовьский ді- 

дицтво пнекольть у шюлжкчюьь у хлепла 
и у брата его захарьі и у єхь дітки ЮРГр. 
№ 6 (1366).—Даль есмь ему на віки и дітемь 
єго іЬ. № 12 (1377).—Єстли бьі которьій дітя 
жидовскоє окормиль, тоть яко злодій маегь 
карань бнти Ак. ЗР. І, 25 (1388). 

XV- Стославь же іха к не му сь діт ятеми 
своим Олгомь Ип. 339 (1147).— (Князь) вда 
имь дітя своє Юрья іЬ. 566 (1173).—Ту бо 
держашеть и король и с. нопадьею єго и с двій- 
ма діїАтема ІЬ. 666 (1190).— Слюбиль есмь... 
не отлучитися МИ’ еи с моими дітмп пикоторьі 
Ееременемь ЮРГр. № 35 (1401).— Анна вь 
старости родила діта Чет. 1489 р. к. 17. 

XVI. Діти бісови кликомь поля прего- 
родиша Сл. о. п. Иг. 13.—Пришли обрізовати 
діта 6в. Пер. 27. 

XVII. Мнсгочадіє: Мнозство дітей Бер. Лекс. 
80.— Дітей мнозство— многочадіе Синон. сл.-р. 
23.—бму ся здало бьіт соромота з дітятем ся 
сварити Жит. Св. 513-6.—Не будте дітмм 
в розумі, але в злости дйтмй будте 6в. Вил. 
32.—Отець єго, хотя и непристойна, хотячй 
обрадовати дітя... вдячне от него тую річь 
прииметь Сп. прот. Лют. 140.—Єсли не ной- 
дете, ото дгети ваші покину Рук. № 0. 4°. 86, 
к. 53-6.—Тої о року на знесіню невіста уро¬ 
дила дітей двоє, которьіє ся зросли бьш 

_ Літ. Льв. 237. 
XVIII. Виводь о Хмелницкомь и дітехь єго 

Бел. Сказ. 5.—Где са уздла медведиця зо 
двома дітми Пам. ткр. м. І, 303 (Рк. Тесл.). 
ДЇЦКОВАНЬЕ, рн. Чинність від. де. «дгьц- 
тати». 

XIV- Хсчемь, абьі судья, а, любо аддгудокь 
кь діцкованью селіть не слали, одно двухь 
слугь сь служебникомь Ак. ЗР- І, 6 
(1347). 

XV. На Божеє жь Нарсженье заплатити 
капь, а рскь мееєть, ино зь діцкеваньемь 
взяти Ак. ЗР- І, 145 (1494). 

XVI. Слуга мь сесемь еє еєііль бн еси ихь 
зь собою брати, коли на діцксеєньє ідуть 
Ак. ЗР. І. 351 (1503). 
Д‘БЦ(Ь)КЬІЙ, рм,- Див. Діт(ь)скьій. 
XV. В то[ же геремА прибігоша из Руси 

діцгн ИиЛ 341 (1147).—Розда яла біота но- 



Діпьковати Діятися 864 

^адничьства русськнмь діцьішмь ІЬ. 598 
(1175).—Мн посилали Товтимина у діцкихь, 
веліли били есьмо тьіхь Бастунцовь поста¬ 
вити переди нами; її они того діцкого лаяли 
Ак. ЮЗР- 1,15(1444).— Ино воєводами нашими 
моцно -дати луцького' Ак. ЗР. І, 82 (1468).— 
Діцкихь только по ріку Несвіжу маєш, 
слати іЬ. 120 (1492). 
ДЬЦЬКОВАТИ, де- Бути за «дщкого». 
XIV. Судья не имієть діпьЕовать слать, 

одно два слуги Ак. ЗР. І, 6 (1347). 
дьяти, де. 1. Робити, чинити. 
XV. Тьі еси у пас кнзь одиль, оже са тобі 

што учинить, то што нами діяти Ип. 467 
(1153). 

XVII- (Маріа) нічого не діяла, тилко .у ног 
Исусових сиділа 6в. Реш. 218-6. 

XVIII. Що ^ млі сь тоєю дитиною діяти 
Суд. Инкв. 196-—(Войско) радилося що діяти 
зь трупами побитих янчаровь Літ. Вел. II. 
362. 

— віче, скликати, уряджати віче. 
XV. Начата Новгородьци віче діяти в 

тайні по дворомь на кнза своєго Ип. 537 
(1170). 

— нуплю. купувати, купівлю провадити. 
XVIII. (Купци) сідяху вь коморахь на 

базарі и куплю діяху Гр. Барск. І, 256. 
— лови, полювати. 
XV. Идоста на ловьі по Днепрю в лодьяхь 

па устья Тесмепи и ту лови діявша Ип. 668 
(1190). ' • 

— молитву, молитися. 
XVIII. Йдуть вь цєрковь*и молитву діють 

Гр. Барск. І, 99. 
— кагипье, насильство чинити. 
XV. (Угре) почата насилье діяти во всемь 

Ип. 665 (1190). 
— шноду. шкоду чинити, завдавати шкоди. 
XVIII. (Орди) діяли шкода похшпеніемь 

Малоросіяновь Літ. Вел. II, 396.—Разбой- 
ники шкоду великую діють гіелгр. Ип. Виш. 
26. 

2. Займати. 
XV- Озегь... рече николи же всаду на конь 

па вижю єго боле того и повілі кормити и 
не водити єго К БЄМУ и пребнвь НІКОЛКО' літь 
не дія єго Ип. 29 (912). 
дьятися, де. Чинитися, робитися, тво¬ 

ритися, відбуватися. 
XIV. А то са діяло... па стго мчнка пап- 

теліимояа ЮРГр; № 16 (1386). 
XV. Йди те вь градь и видите что са дієть 

вь граді нашемь Ип. 113 (997).— Се же са 

діяшеть Федоровн нед. іЬ. 905 (1287).— 

А то са діато в нашем дворі вь з у де пені 
ЮРГр. А» 45 (1413). —У томь велиш шкоди 
дітемь ся діють Ак. ЗР. І, '39 (1420).—Имь 
кривди и шкоди великій діються зь твоєе 
земля оть твоихь людей іЬ. -71 (1456).—Изь 
твоєе земли почалися великій, невимовний 
кривди діяти ІЬ. 202 (1500). 

XVI. Умерлими барзо суть пожиточній тни 
всі, которіи ся за умерлих діють поминки 
Арх. ЮЗР. І, XII, 471 (1586).—И такь в томь 
воля Божіа дієтея и діятися будеть іЬ. 
І, VII, 232 (Кл. ц, н.).—С которого то но- 
правленя яко видимь заправдьі мало што 
доброе дієтея тояко великий а дивний роз¬ 
рухи стался по всемь праве світе К.Р.н. 253.— 
Спустошенье, ЗЕИіценье и зменьшенье тнмь 
надапьямь и добрамь церковними черезь роз¬ 
ігне особи діється Ак. ЗР- IV, 16(1589).—Пре з 
справцю розумій справованє її поступок, 
которьійся дієть при тайни Катех. 48- 

XVII. Немовь же то процею моєю або»мом«ь 
мужством дієтея 0 осми пом. 128.—Не ві¬ 
дали, що ся прошльїхь віковь діяло Літ. 
Густ. 233.—Будованье діялося оть всіхь апо- 
столовь, не вьіймуючи жадного Копист. Пал. 
355.—Всего того штоса з нами стало и дгаєть, 
причиною єсть проступство Тр. пости. 147. — 
И не дивь, же са тань дієть добре Тит. 
349 (Тріод. 1648).— Нєхяйса все веддугь 
мисли твоєї д/оетн Рад. Сг. 265. — Дюєтсд тоє 
и тепер межи хретіанм Рад. Він. 1239.— 
'В обоихи (мапастиряхь) пристойне служба 
божая ся діяла Рук. № 0. 4°. 86, к. 54-6.—Что 

' С такими ЧЛВКОМЬ ДЯЄТСа в’ которомь. бгь не 
живеть Домецк. 34.—Юж тому дієтея рокоз 
тшнадцат Прот. Подт. С. II, 161-6. (1686).— 
Діялос в року и дня вижей пасаннихь Акт. 
Старод. кн. 65.-—Чуда великій діялися Рук. 
Хрон. 296. 

XVIII. Не такт хутко Дієте а- як хутко 
говоритсА Кдим. Прип. 234,—(Воздержанія) 
з мусу а пе і доброй волі діютея бз. Реш. 
355 (1710).—Всему посподству немалая ді¬ 
єтея тяжесть Мат. Ист. ЮР. 38 (1714).—Знаю 
я що ся діє и па край світа Сд. о збур. п. 
143,—Не все такь написано, яки діялося 
Вел. Сказ. 8. — Буддо нами діютея якій 
тяжарз и неводі «Чіт. Вел. III, 115.— 
Не могдисмо переслухати.... скарги и пдач- 
л.ивихь суплікацей о діюнщхся вами еби- 
дахь іЬ. IV, 136 (Остр.).—Уже. тому другий 
роки діється, яки обикраль били ояь прото¬ 
попу Кн. Нос. 65.—Когда они пришли па житіо 
в деревяю Журавку, чому дієтея годовь 
зь пятнадцять, яки єще в Журавці мало 
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людей било.... они немала поля дахатного 
собі, где орати Сб. Мат. Лйвоб. Укр. 13 (1730). 
—Когда такь з тобою дйатиса б?/деть, то мьі 
не хащемь сь тобою бити Сіма Сл. Б. 253. 
ДНЗГОВИЦЯ, рж. Нечистий дух жіночій 

статі в нар. демонології. 
XVIII. Сперечепнй гостець и рушенннй оть 

нєчистаго духа и оть нечистей віди, лукавой 
лукавиці, упирі, упиріці и дюгь, дюговиці 
и вшелякій бодь рушенні и сперечений 
укладаю тихо, лехко Угр. Заг. 55. 
ДЮГОВЯ, рн. Нечистий дух, нечиста сим 

в нар. демонології. 
XVIII. Не допущаю и запечатаю.... дюго- 

вятомь и напрасной напрасниці, жолтой бо¬ 
лячці Угр. Заг. 62. 
ДЮГТЯРНЯ, рж. Див. Дегтярня. 
XVIII. Нижший узмінь аж на нижніую 

голову к дюгтярні Кн. Міск. Полт. 94 (1712). 
ДЮГЬ, рм. (мад. §уік-змія). 1. Нечистий 

дух в нар. демонології. 
XVIII. Упиріці и дюгь, дюговиці Угр. 

Заг. 55. 
2. Рід хороби в худоби. 
XVIII. Лікь оть дюгу, добьітку и свинямь 

Угр. Заг. 61. 
ДЮЛИШЬ, рм. (?). 
XVIII. Обм тоть Келчмкь Котрій Ііанумь 

дають, Коли на Орсацкій Дшишь щуп безь 
РаДУ барзь великій не бувь Урб. 56. 
ДЮЛЬ, рм. Див. Дятко. 
XVIII. Кат бн дюла и зиавь коли б не свой 

нось Клим. ІІрип. 221. 
ДЮРАВИТИ, де. (под. йгшгатпс). Див. Ди- 

равити. 
XVIII- (Гріхи) грг/бнми гвоздми ноги (Ха) 

ранили и дюравили Науки парох. 277. 
ДЯБОЛЬ, рм. (пол. сЦаЬеі, фаМ з лат. 

ДіаЬоІиз). Див. Д і аваль. 
XVI. Аггедп дяблами ся стали Катех. 18. 
XVII. Турйнпови дяболь ради додаваль 

Бер. Вірші, 93. 
XVIII. Жебн и дябдн их побрали Клим. 

Вірші, 35. . 
ДЯВОЛЬ, ДЯВУЛЬ, рм. (гр. ЗісіРоХос). 

Див. Діавопь. 
XVII. Ошпеченьпі на розумі видат Даводп 

Нам. укр. м. IV, 210 (Рк. Ослав.). 
XVIII. И так ухвативши ддвола сила Дха 

■стаго, и там трутила его сила 6жіа Пам. укр. 
м. III, 71 (Рк. Тесл.).—Видиме какую муць 
дявудь имаєть надь чдвкомь Поуч. Няг. 34. 
ДЯГИЛЕВЬІЙ, ДЯГЛОВЬІЙ, прикм. Що 

тлеоісить до рослини дягель, Апдаїіса Б. 
XVIII. Корень дятловій при себі носить.... 

уроки и чари отгоняєть Мдр. дозі. діч. 27. ■— 
Дягилевое кореня гризти часто—анещь да¬ 
сть ІЬ. 47. 
ДЯДИНА,ДЯДИНАЯ, рж. Дядькова жінка. 
XVI. Зь єє мидостю, палею Александровою 

Загоровьскою, дядиною моєю, а бабкою своєю, 
приєхала Арх. ЮЗР. І, І, 70 (1579).—Єє ми- 
лости, панее дядилоє моєє ... прошу ІЬ. 73. 

XVII. Федора, єн дядина, єдучьі на право 
до города, препрошовада єє Акт. Старод. 
кн. 79. — Заносили свою жалобу на Уляну... 
дядину свою Прот. Полт. С. І, 233 (1700). 
■ XVIII. По смертей... нашой плі дядинои 
Кн. Міск. Полт. І43 (1717).—Дядиная его 
вь турму бнла посажена Д'н. Марк. І, 233. 
ДЯДКЕВИЧЬ, рм. Дядьків син, небіж. 
XVI. Записиваю.... данника своєго отчин- 

пого, ділнаго.... зь єго дядкевичи, зь даню 
грошовою и медовою Арх. ЮЗР. VI, І, 6 
(1514). 
ДЯДКО, рм. Брат батьків або материн, 

стрий, вуйщ чоловік середнього віку. 
XV. Досталь ся... дядку нашему подь дуп- 

кимь поветомь Городокь АісЬ. 8ап§. І, 76 
(1478). 

XVI. Діду и дядку их тоє имінье Вишенки 
на вечность дано Арх. ЮЗР. І, VI, 40 (1545).— 
Именья по дядку нашомь спадаючиє Кн. 
Гродск. Луцк. 274 (1564). 

XVII. Дідь: Старец’, умадмтелні же, даД- 

ко, старчикь, аяе дадко, сице бо нщьш 
обьїкоша діавола именовзти Бер. Лекс. 39.— 
Дядко.... неналежне завдаділь дідизною Прот. 
Полт. С. II, 179 (1690).— Наришкилихь, дяд- 
ковь царскихь, побили Літ. Сам. 153. 

XVIII. Коли тьі дядко, то глядн порядку 
Клим. Прип. 268.—Якимь Сомко шва§ерь 
Богдана Хмелницкого значний и богатий ко- 
закь и купець переясловский иже бист Юрію 
Хмедниченкові дядко по матце Бел. Сказ. 
219. 
ДЯДКОВСКЬЇЙ, прикм. Дядьків, дядин. 
XVIII. Дідизних и дядковских кгрунтовь 

наслідникь Кн. Міск. Полт. 237-6 (1721). 
дядь, рм. (пол. <І2Іа<1). Див. Дідь 2. 
XVI. Великій цари, дядьі наши Ак. ЗР. 

II, 4 (1506). 
ДЯДЬІНА, рж. Див. Дядина. 
XVI. Платячи и другой жоне папа Семена 

Дати, дядьшой жонн м'оєє Кн. Гродск. Луцк. 
272 (1564).—Мовиль дядьшой своєй паней 
Московой Шлаковской ІЬ. 75 (1571). 
ДЯДЬКО, рм. Див. Дядко. 
XV. Світь створи с Мирославомь и С дадь- 

комь и на лочь біжаша в Лахьі. Данила ж 
Історичний словник—II, 22 
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возма дядька передь са изииде изь града 
Ип. <18 (1202).—Искаль князь Семень Ивало- 
Б»ИЧЬ‘5'Л ™'Ьньевь Дядька своєго небожьчика 
Ак. ЗР. І, 105 (1484).—Дядько мой вмерь, 
а Дітей вь него не бьшо, а тое село мні єсть 
отчша іЬ. 112 (1489). 

XVI. бще за діда нашого Казимира и за 
дядька нашого Александра Ак. ЗР. III, 17 
(1547). 
дядя, Рм- Дядьо, дядь%о\ чоловік серед¬ 

нього віку. 

ШтУ' Ипадяшші Са... ДАДЬ СВОИХЬ Гробом 
ЮРГр. № 83 (1446).—Посмотріли ,єсмо вь 
листі дяди нашого, великого князя Витовта 
Ак. ЗР. І, 72 (1456). ' 

XVI. Опі напоїм туі''ів1апот1і рсяіе 
біайї павгоЬо ¥е1ікоЬо Кпіагіа Нам. 
КК. IV, II, 125 (1545). 
. XV11- Сяд тут и тн дядю Др. Од. Ч. Б. 
14о. 

XVIII. Робивь ДЯДА на себе гляда Кдим. 
Прип. 241. 
ДЯКА, рм. (ніж. Банк). 1. Дякування, 

подяка, вдячність. 
XVI. ;? Вічвнє дяки вамь чинимо, юкь от- 

цовскую любовь противно намь показали 
есте Унія гр. 136.1 

XVII. Даки чивюмь всі сполне за то на- 

віженє Тит. 16 (Митура, 1618).—Всіхь на- 

аб™іЬІ повиннни дяки отдавали Арх. 
ЮЗР. І, VIII, 281 (Кн. о Вірі).—Іс ночи ко- 
’горои бьіль вндань, ВЗдЛЬ хдібь И Даки чм- 

начіі ламал Кн. о Вірі, 234. — Богу дяки 
отдавши, невимовне утішидисьмьіся Сб. Мат. 
отд. III, 61 (1620).—(Третюю офіру) чинено 
воздаючи дяки Літ. Рук. 40. 

XVIII. Отдавши теди Господу Богу, дяки 
цослаль на чату єго милости пана Хростов 

Дніпрові долному Літ. Бел. IV 
224ДДіар. Ок.). 

2. Воля, хіть, уподоба. ІДіО ' 
XVIII. Фарисей по дяці нашуй жилі 

Ноуч. Няг. 11,—Упавь ему барзо па Дак1 

онни младенець Пам. укр. м. І, 161 (Рк 
Тесл.). Нехай вьіжю тое місце и розміру 
як мает бити п'олата по твоей даці ІЬ. III 
121 (Рк. Тесл.). 
ДЯКЛО, рм. ДЯКОЛЬ, рм. Данина збіж 

жям.. 
XV. Присилаючи діцкіє свои грабить наст 

за дякда, а ми передь тимь здавна... дякодт 
єсьмо не даивали Ак. ЮЗР. 1,16 (1444). 
„ XVI. бму дали єсьмо противь того, на хлі- 
оокормденье, дворь нашь... зь даньми гро- 
шовими и медовими, и сь дяклн и зь бобрь 

Ак. ЗР. І, 351 (1503).—1Тоє имінье... потвер- 
жаємь... зь дякли оржавнми и овсяннми, 
и со всими иннми плати и доходи Ак. ЮЗР. 
І, 67 (1525).—Дякла житньщ и овсяньш зь 
людей нашихь тамошнихь... маєть онь на нась 
вибирати Ак. ЗР. II, 184 (1527).—Всих вшедя- 
ких доходовь, чиншов, пдатов, десятин, дяк- 
дов,-даней и иньїх належностей... уживати Мат. 
Вишн. 95 (1590). 
ДЯКОВАНЬЕ, рн. Чинність від де. «дяко- 

вати». В .. 
XVI. Вдагодареніє, ДАКован’є Зиз. Лекс. 

94.—По єго милости велице с покорньшь и 
униженьшь уставичньшь дякованьємь вдячна 
будучи Арх. ЮЗР. VIII, III, 322 (1580).—Тое 
кгруптовноє згоди межи иодданими отцов- 
скоє обмишляванье зь великою вдячностью 
и дякованьємь приймуємо іЬ. І, І, 525 
(1596). 

XVII. Бдгодареніє: Д^коване Бер. Лекс. 
4.—Дякованіє—бдагодареніє Синон. сл.-р. 23. 
—Евхаристіа то єсть доброє дякованіє Арх. 
ЮЗР. І, VIII, 281 (Кн. о Вірі, 1619).—Лм- 
бить Вга и ДАКоване ту чинить душа 6в. 
Калл. 199.—Отче, ДАКоване тобі чиню же ма 
вадухаль 6в. Вил. 86-6.—Оньїй стнй.... гсду 
бгу дякованє чинил Жив. Св. 103-6.—Напо- 
минаїо теди, аби найпервій били чмпенни 
прозби, мдтвьї, дякованя за всі люде Гол. 
П. М. II, 406 (Кор. Н. 1645). 
ДЯКОВА'ТИ, де. Бути, служити за дяка. 
XVIII. У містечку Ордувце дяковалемь у св. 

Николая Хоз/ Гетм. II, 202 (1714).—Попі» 
Петрь... перше дяковаль а оженившись по¬ 
стригся в попи Укр. ист. м. 56 (1734). 
ДЯ'КОВАТИ, де. (кому). Віддавати подяку, 

складати подяку, виражати свої добрі почуття 
за одержане добро. 

XV. А сь тоі доброі волі ихь милости, 
братви нашой милой дякуємь Ак. ЗР. І, 118 
(1492).—За которьш дари, вставши зь маєстату 
своєго, (князь) дяковаль, а особливе панна 
презь болярина и поплечника царского дяко- 
вала Ак. ЮЗР. II, 111 (1494).—Ми брату и 
тьстю нашому, великому князю, за то дя¬ 
куємь, ижь намь докончанье держить .Ак. 
ЗР. 1, 148 (1495).—За то тобі пріятелю нашому 
дякуємь іЬ. 183 (1498). 

XVI. Бдагодарг/, ддкую Зиз. Лекс. 94.— 
Казали вашой милости внеоці дяковати Ак. 
ЮЗР. І, 88 (1538).—Чи ДАКоуєт пакь едоузі 
ономоу, иже такь оучиниль якь ємоу росказаль 
Єв. Пер. 62.—Милостивому пану велце дякую 
АгсЬ.-8ап§. VII, 368 (1570).—Дякую тобе Отп, 
И. II. кл. Остр. 1103. 
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XVII. Едіодару: Длкую Бер. Лекс. 4.— 
Блгдть: Ласка, Вім’ ти блгдт’, ддкую ти, 
шмь ти блгдт’, тоєж ІЬ. 5.—Дякую—благо-, 
дару. Дякую—тебі вімь ти благодать, имамь 
ти благодать Сйнсл. сл.-р. 23.—За что Господу 
Вагу покорне дякуемь за вси ласки его Гол. 
П. М. 1,159 (Л. Ст. 1601).—Дякуймо Богу Отцу, 
которьій нась годними учинили Копист. Пал. 
864.—Без престанку молйтєся, во всемь да- 

куйте Тит. 312 (Парам. 1634).—Дякуєм тобі, 
ємну, жес нашому слову дал місце Др. Ол. 
Ч. Б. 142.—І)Хад до Цесара ддкуючи ту за 

<ше добродійство Жит. Св. 1678 р. к. 36-6.— 
Зі тую охоту вашу вамь велце дякую Крон. 
Біб. (др.). 279,—Гетмань Бруховецкій, одер¬ 
жавши цале гетманство, вислань пословь... 
дякуючи за урядь гетманства, же одержань 
Літ. Сам. 77. 

XVIII. Однаково нияково: однаково дяко- 
вати Клим. Прип. 235.—Мні будеш дяковат 
и вдячно вспоминати Клим. Вірші, 90.—Вамь 
братті нашей, за любовь и приязпь нам... 
велце дякуемь Вед. Сказ. 43.—Дяковаль 
всему рицерству, же щире ему Королеві до¬ 
помогли Літ. Вед. 11,40.—Повмннисмо и блго- 
дарити, то єсть длковати єще Сімя Сд. Б. 
58.—Кто єсть, убогими повалень и за тоє 
Ддковати Науки парох. 109. 
ДЯКОЛНЬІЙ, прим. Що дається як «дя 
ш». 

XVI. Отдаючьі овсьі дяколньїє не мают в ин- 
шую меру, толко в бЛьку давати Пам. КК. 
II, 520 (1557). 
ДЯКОНОВЬ, прим. Що належить дияко¬ 

нові. 
XVI. Стаєнку на поповьі и дяконовн 

кони... вделати Арх. ЮЗР. І, І, 81 (1579). 
ДЯКОНСКЬІЙ, прищ. Призначений для дия¬ 

кона. 
XVI. Стихари два дьяконскихь зь белоє 

адамашки Арх. ЮЗР- І, І, 80 (1579). 
ДЯКУВСТВО, рн. Служба, посада дяка,дя- 

ківство. 
XVIII- їрафляло ми ся и тераз двоє дякув- 

етво, а третєє на Росолувци попювство Вірші 
воскр. 170. 
ДЯКЧИНЕНЬЕ, рн. (йол. (Ігі^ксгупіепіе). 

Див. Дянованье. 
XVII. Сторожь бовімь єсть добродійства 

виборний, самая память добродійства и уста- 
вичноє дякьчиненіє Арх. ЮЗР. І, VIII, 
280 (Кн. о Вірі).—Дякчиненьє оть рода 
Роского Копист. Пал. 1141.—(Офіра) єсть 
теж дякьчиненємь бо проз неи дякуемь за муку 
ха гда Кн. Рож. 64-6. 

дякь, рм. (гр. іїіікочоД). Нижчий слу¬ 
житель культу, що читав й співає в церкві; 
учитель у давніх сільських школах. 

XVI. Писаль дякь архимандричь Богдань 
Арх. ЮЗР. І, VI, 14 (1508).—На постановле- 
ніє поповства которьій дякь лридеть, котораго 
крилошанина будеть неділя, той маєть бити 
тому -дякови духовникь Ак. ЮЗР. І, 106 
(1539).—То для того свещеннику дві части, 
аби дьяка доброго кь церкви ховаль Арх. 
ЮЗР. І, І, 84 (1579). 

XVII. Граммотяикь: Дітоучмтель , дакь Бер. 
Лекс. 31. — Дякь — дітоучитель, грамотникь 
Синон. сл.-р. 23.—Тогожь року ямь ся учити 
почаль вь Межибожку у дяка Літ. Льв. 239,— 
Свідомь невиности нашой Григорий Дякь вос- 
кресенский Кн. Міск. Полт. 6 (1691). 

XVIII. Але, панове, чомус наш дяк зубами 
скрегоче Укр.-Р. Арх. IX, 47.—Христос во- 
скрес, дяки, заспівайте ІЬ. 73. — Какь же за- 
звонили на утриню помянутиє дяки... отойшли 
в церков Прот.Полт. С. IV, 198 (1757). 
ДЯСЛА, рн. Частина щелепи: яска, ясла. 
XVII. Видили єсмо тедо небожьчиковьскоє, 

барзо трутизною попсованеє, и язнкь и губа 
поторгана, дясьда и поднебеньє все випало 
Арх. ЮЗР. VIII, III, 587 (1631). 
ДЯТЕЛИНА , уж. Росл.: Тгііоііит ргаіепзе Б. 
XVIII. На то дятел мну утерти зь виномь 

Укр. Роси. Пор. 68.—Зілля дибютки, маи- 
рану, дятелинн сухмхь, каждого по ргавной 
части, утовчи ІЬ. 74. 
ДЯТЕЛЬ, ум. Птах: БгуоЬаіез тфг Б. 

ятел. 
XVI. Дятлове тектомь путь кь ріці кажуть 

Сл. о л. Иг. 43. 
XVII. Птах, которого зовут датєдом, и тот 

птах дігаєт по лісу и коли найде' древо мак- 

коє, порохнавоє, тамже тот птах внрубаєт 
сьбі діру Пам. укр. м. II, 220 (6в. Угр.). 
' ХУІІІ. Хто би Дятла знавь, кобьі не єго 
язмкь цекотавь Ад. Тиш. 85. 
ДЯТКО, рн. Див. Дятель. 
XVIII. Чорть би дятка знавь, коли не єго 

нось Клим. Прип. 256. 
ДЯДКЬІЙ, рм. Див. Дітскьій. 
XVI. Нашими намістникомь и тивуномь у 

єго люди не уступатися, ни судити ни рядити, 
ни дяцкихь не посилати Ак. ЮЗР. 1,60 (1520). 
ДЯЧКОВЬ, пуикм. Що належить дячкові». 
XVIII. В єго Ілковой дячковой хаті Хоз. 

Гетм. II, 193 (1714). 
ДЯЧОКЬ, рм. Писар; дяк. 
XV. Присла Володимири дьячька Имор- 

мнжа Ип. 535 (1169). 
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XVIII. їдко дячокь тамошяий Хоз. Гетм. хайловь Сб. Мат. Лівоб. Укр. 126 (1763).— 
II, 199 (1714). — Подовь девять, дячковь Раицьі сь войтомь и урядники в писари лю- 
.шесть Од. им. Дан. Апост. 259 (1734).—Руку 
лридожидь дядокь кедебердянскій Карпь Ми- 

ЕВАЗІЯ, рж. (дат. .еуазіо). Праен. Від- 
пертя закиду зі сторони оскарженого, усщм- 

іведлшлення себе. 
XVII. А сторона позваная, чуючи невинне 

себе бьіти позваную, заразь се завзеда на ева- 
1 зию, яко тое тканки не грабида Арх. ШЗР. 
Дії, І, 364-365 (1638). 

> ЕВЕКТА, рж. (дат. еуесіш). Мито виво- 
Гзове. 

XVII. Большей двадцети и пяти золотьіхь 
оте воза брати тоєй надежитой индуктн и 

• евектн (надр, еввептьі) Ак. ЗР. V, 287 (1699). 
Ч'ХА Ш. Ото тнхь тьідко товаровь и таковьіе 

секеакціи, евектн и нндукти до скарбу вой- 
<-сковогп .отбнради Марк. IV, 337 (Пост. Ор. 
1710).—По лякіадцять зодотихь оть воза на- 
щежитой индукти и евекти брали Унів. Дан. 
іАпост. 67і. 
ЕВИКТОРЬ, рм. (пол. ешсіог, з лаг. 

еплсеге). Праен. Той що дає евікцію, їаран~ 
тію, зокрема продавець, відповідальний до часу■■ 
перед тим, хто купує. 

XVII. Тая дидяция не на мунименьта, аде 
на евиктора спецификованого огульного єсть 
взята Арх. ЮЗР. І, VI, 560 (1625). 
ЕВИКЦІЯ, рж. (дод. еткф, з лат. еуісйо). 

Правн. Зарука за певність набуття, відпо¬ 
відальність продавця проти набувця, що йш 
ніхто не буде непокоїти\ певність, забезпсш, 
(арантія. 

XVII. Вси запис.ьі зь достатнею евикднею. 
А што се ткнеть иньстанции, которую поводь, 
буречи евикцию, внесдь, тедьі ему же такь 
сольвуеть, же тая дидяция не на мунименьта, 
але на евиктора спецификованого огульного 
єсть взята, Арх. ЮЗР. І, VI, 560 (1625). 
ЕВРІіПИНА, рж. (гр. еОрітос—протока). 
XVII. В мори зась сот/ть таковьш міста, 

евріпвдш, албо пори и пропасти, которими 
водав’падаетьв’норрь землі Транкв. Зерц. 16. 
ЕГЕЙ, недосл. (е+гей). Вигук жадання: ей, 

гей. 
XVIII. Егей коди-б впят якь була козац- 

кая слава, щобь рослустилась всюди якь 
пірами пава Довг. 96. 
ЕГНОМІЯ, рж. (гр. іриордоу). Похвала. 
XVII. Лгаствичшік... таковьши еі егкомїами 

и похвалами виносит: молитва (мовит) ест 

дей неспособнихь опреділяюгь, яко то дяч¬ 
ковь Стат. 164-6. 

Е 
здучй.ііе.м’ и з’едночедіем' людгй з Вгомь Тит 

і 312 (Парам. 1634). 
ЕҐЗЕКУЦІЯ, рж. (пол. е§2вЬис]'а, з лат. 

ехвесиїіо). Справляння, стягання податків. 
XVIII. Панскихь люди, Котр на еґзер- 

цію висилають кметі изь стравовь не бг/дуть 
тримати Урб._64. 
ЕДЕМСКЬІЙ, трикм. від ■■ етмьк Рай 

стій. 
. XVIII. Знаю, що ся дієте и во едемскихь 
падацахь Сл. о збур. п. 144. , 
ЕДЕІУІЬ, рм. (гебр. ейеп). Рай. „г 
XVI. Едем—рай Лекс. 6. 
ЕДИКТЬ, рм. (лат. ееНсІтт). Розказ, гцо 

оголосила вища влада. 
XVIII. Между нами самими такій едикть 

війшоль, абисмо старшій всі вь мшгости бра- 
терской жили Літ. Вед. IV, 276 (Діар. 
Ок.). 
V ЕДИ КУПА,' рж. (тур. еаі = сім киїїе = 
вежа). Замок на сім веж у Царгороді. 

XVIII. (Хмелішцкий) вь Цариградь отдань 
и тамо вь едикулі посажень бяще Літ. Гр. 
203. » 
ЕДЬ, недосл. Ет, ат\ 
XVII. Ед зараз тебе кинет, що отсюл не- 

трапишь Др. Од. Ч. В. 150. 
Ь ЕЗЕР-Ь, рм. (уг. егег). Тисяча. 

XVIII. Трецять єзрїи золотих Римскйх по¬ 
могли... прїял єсть Літ. Гукл. 80. 
ЕЙ, недосл.. Окрик радости, жадання',знео¬ 

хочення', перестороги. 
XVII. Ей—слушне, истинно Синон. сл.-р. 

24,—Ей, гріхь то й єсть, річь то барзе мала! 
Суд Бож. ЗОЇ. 

XVIII. Крикнудь: Ей, хто назадь зь мі- 
стца рушится, або самь згинеть, або мене 

•потончеть Літ. Вел. IV, 52 (Пов. 1728). 
ЕКЗАКТОРЬ, рм. (пол. е§гакіог, з лат. 

ехасіог). Стягач податків. 
XVII. При томь приказую, аби и зкзакто- 

рове надь уставу больше не брали ничого 
Ак. Ніж. Вр. 48 (1660). 
ЕКЗАКЦІЯ, рж. (пол. е§гакс)а, _ з лат. 

ехасііо). Подйтки, стягання податків. 
ХАНІ. Жадними податками арендарскими, 

а не яковими иними, не утяжаль екзакціям 
Ак. Зем. 108 (1659).—Купцьі аби єкзак-циі 
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отдавати не забороняли Ак. Ніж. Вр. 48 
(1660). 
ЕКЗАМЕНОВАТИ, де. Див. Екзамиковати. 
XVII. Епископовь и писиа ихь не еписко- 

пове, але священницн екзаменують Гол. П. М. 
І, 319 (Л. См. 1628). 
ЕКЗАМЕНЬ, р'м. (пол. е§гатеп, з лат. 

ехатеп). Іспит. 
XVII. (Ректорь) якь дидаскала, такь и спу- 

деєвь вь ихь повинностехь на кожднй день 
постерігати и в чотири не де лі екзамен, чого, 
ся научат, чинити будет повинен Пам. КК. 
I, 39 (1624). 

XVIII. Чи потребньїй єсть Езамень Чдвка 
ститися имущаго, то єсть испнтаніе о Наоуці 
єго? Собр. Прип. 55. 
ЕКЗАМЕРОНЬ, ум. (грА^ар—через шість 

день). Назва твору Басили Великого. 
XVII. Такь о томь розумієть Василїй Стнй 

вь Книзі еїамеронь, албо шестодневника Гол. 
П. М. II, 222 (Муст. 1642). 
ЕКЗАМИНОВАТИі де. (пол. е$гатіпо\тас, 

з дат. ехашіпаге). 1. Іспитувати, піддавати 
іспитові, питати. 

XVII. Законника... зльїє духове умираю¬ 
чого турбовали и екзаминовали 6в. Реш. 436. 

XVIII. Епспь... должень єсть, до оещенія 
приступующихь ишнтовати, и ЕЗаминовати 
Собр. ГІрип56. 

2. Перевіряти, переглядати. 
XVII. ІПкрипту того моєго єпископи не 

читали,® ни екзаминовіли Гол. П. М. І, 319 
(Л. См. 1628). — Смшть... Книгу Лутургїа- 
рїон, або Служебник’ названую, єзамииовати, 
поправовати и корьіговати Тит. 216 (Служ. 
II. М. 1639). 
ЕКЗАМ'БНАТОРЬ, рм. (йол. е§2ашіпа1ог, 

лат. ехатіиаіюг). Хто іспитує кандидатів. 
XVIII- Ецспь тримаєть на своимь хлібі 

барзо щупдомь, Е^амінатора, Архидїакона, 
Писаря, Музьїку и прочїихь Собр. Прип. 
59. — Езамінатор иеромонах Гервасій Арх. 
Сул. ц. 151. 
ЕКЗАРХА, ЕКЗАРХЬ, рм. (гр. єїарх«0- 

Автономний єпископ, заступник патріярший. 
XVII. Езархь: обходник, або посед леґат 

епспскій, или Патріаршій Бер. Лекс. 271.— 
Петрь Могила мдстію'Бж.: Архіепскпь, Митро- 
полить Кіевскій, Галицкій, и все* Россіі, 
Еїарха ст. Апслского Константінополского 
Орону Тит. 330 (П. Мог. Уч. Єв. 1637). 
ЕКЗАРШЕСКЬІЙ, прикм. від «екзарха». 
XVII. веодосій Васидевич еішекопь Мсти- 

славскій... и Езаршескій Архімандрита Слуц- 
кій Стат. Полоцк. Бр. 21-6. 

Екземплярь 

ЕКЗАфЯ, рж. Див. Екзакція. 
XVII. Маючи великий росходь ’ на людей 

чужоземскихь.... дадисмо екзацію скарбовую 
Вас. 36. Мат. Лівоб. Укр. 61 (1654). 
ЕКЗЕКУТОРИАЛНЬІЙ, прикм. Виконавчий. 
XVI. За тшь екзекуториалішмь листомь 

универсаломь нашимь бпископови Луцкому... 
екзекуцьио скутечную и неотволочную... учи¬ 
нили и виконали Арх. ЮЗР. І, VI, 285 
(1600). 
ЕКЗЕКУТОРКА, рж. Виконавиця. 
XVII. Отдавати маєт сестра моя... инокиня, 

которую за екзекуторку того тестаменту моєго 
зоставую Сб. стат. II, 91 (1617). 
ЕКЗЕКУТОРЬ, рм. (пол. едїекиїог лат. 

ехзесиіог). Виконавець. 
XVI. Ото маєшь и пана зверьхнего пома- 

заяьда Божого, яко екьзекутора (альбо вьі- 
конателя) власного правь Божнхь и церьков- 
ньіхь Антир. 841. 

XVII. Богь Турковь, як судія екзекуто- 
ровь, на виконане справеддивос.ти.... зажидь 
Копист. Пал. 858.—Пану Адамови Кисидеви... 
яко екьзекуторови того тестаменту моєго Арх. 
ЮЗР. І, VI, 627 (1631). 

XVIII. (Артикуль) о езею/торахь тестамен- 
та, или душеприказчиках Права, 254. 
. .ЕКЗЕКУЦІЯ, -ЦЬІЯ, рж. (йол. е§2Р/кис)а, 
дат. ехзесиїіо). Виконання, виконання вироку. 

XVI. А ижь па екзекуцию самь не сталь: 
теди судь нинешвий... помененого Флориана 
Кгедройтя, яко непоедушного, на вічноє вн- 
воланє всказуе Арх. ЮЗР. І, VI, 127 (1597).— 
бсть такь добротливнй.... же ся єще зь 
екьзекуцьією тьіхь судовь церьковннхь надь 
вами задерьжаль Антир. 841. 

XVII. И з тих мірь справа опая, ажь по 
число нииешноє трвала без екзекудии Акт. 
Старод. кн. ЗО. 

XVIII. На нарушителей амнпстіей скутеч¬ 
ную екзекуцію отпишуть Літ. Вед. II, 243.— 
А такоє виконан’є и исподненіє в правахь 
мадороссійских називаєтея езекуцією, отнра- 
вою и увязиваніємь С. і Р. 38-6. 
ЕКЗЕМПЛЮМЬ, рм. (лат. ехетріит). При¬ 

клад. 
XVII. Мои казань*, которш могутс* по¬ 

відати на погребі якого колвекь члвіка, 
що туть предоїта чинити кажуть, тамь єззем- 
пла, все тоє латвій об’*вл*ють и о6’аснають 

Гад. Кл. Раз. 524. 
ЕКЗЕМПЛЯРЬ, рм. (лат. ехетріаг). Екзем¬ 

пляр, взір, примірник. 
XVII. ЕземплАрь, Архїтупь, зри зводь рер. 

Лекс. 271.—Такь читают в ліпших . 
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рехь датинбкихь Кя, Рож. 135-6.—Книги XVII. Сергій ииокь економь мояастирскій 
тне... з нашего’екземпляру на перешкоду дру- Гол. П. М. І, 554 (Об. Киз. 1633).] 
куєте Гол. П. М. І, 489 (Гр. П. М. 1646). 2. Розпорядник, завідувач, \ 

XVIII. Указь и при немь чтнри егсземпля- XVII. Припади до срдца єкошшви того 
ровь’печатяихь Арх. Сул. ц. 105. світа чловекови Тр. П. М. 916. 
ЕКЗЕМПТЬ, рм. (пот.. едгетрі, з лат. В. Урядовець у польсько-литовській державі, 

охетріие). Правн. Привілей, що звільняв від що завідував економшо (корол. маєтками), 
обов’язку; викуп заставленого майна. XVII. Самоиль Осинскій, обозний великого 

XVII. Позваний пань Соколовскій по закла- князства Литовского, економь Берестейскій и 
данью екземпту зь рокбвь прошлнхь земскихь полковника кролевской єго милости Діар. 
Кіевскихь теперь самь персонадитерь у суду Фил. 142. 
ставаеть Ак. ЮЗР. II, 27 (1612). — Маю и . ЕКСАГ(ГрЕРАЦІЯ, рж. (дат. еха§§ега1іо). 
повинен буду вшелякие права, привидеия, Прибільшення, перебільшення. 
наданя, артикули и зкземптн... святобливе XVII. И ексагераціа (розширене мови) оваа 
держати Льв. Ставр. 119 (1641). огступніцкаа ему самому надутій ноздрі по- 
ЕКЗОРДІУМЬ, рн. (лат. ехогішт) Вступ- | реть Копист. Пал. 726-727. — Вступуєть вь 

на частина казання. ексаггерацію той своей повісти іЬ. 932. 
XVII. Першая часть Езордїумь, початок’, ЕКСАГГЕРОВАТИ, 9с.(дат. еха§§егате). При- 

в’ котором’ казнодгад, прмстунь чмнит’ до самои більшувати, перебільшувати. 
рючи Гад. Кл. Раз. 513.—Епифаній стьій... XVII. Тоежь мовиль и до инпшхь вдадн- 
такое оучинид’ Езордіуя’ албо початокь слова ков, а особливе слова тни шириль и ексаг- 
своего Рад. Ог. 951 (1676). героваль передь Потіемь Копист. Пал. 
ЕКЗОРКИСТА, -ЦИСТА, рм. (гр. в^рглщс, 1062-1063. 
пол. едаогсуаіа). Заклинач, католицький ЕКСАКТОРЬ, рм. Див. Екзакторь. 

служитель культу, що має висвяту третього • XVII. Аби... пань ексакторь и єго факто- 
тжчого ступеня. рн... не важилися вь Кіевскихь міщань бол- 

XVII. Езоркмста, или заклинатель Гол. щей двадцети и пяти золотнхь оть воза брати 
П. М. II, 225 (Муст. 1642). Ак. ЗР. V, 287 (1699). 

XVIII. Личать седмь Чиновь до Каплан’- XVIII. Приказадемь ексакторові нашему 
ства належачихь, меншихь четнри, то єсть; войсковому Саві Олеферову Літ. Вед. III, 188. 
Вратарство, Чинь Четца, Чинь Езорцмсти и ЕКСАКЦІЯ, рж. Див. Екзакція. 
Чинь Свіщеносца Собр. Прип. 52.—Оурядь XVII. Не важились чинить перешкоди, по- 
Езорцмсти єсть біси от члвкь изганяти іЬ. 53. готовлю вимагать якихь подачекь и ексакцій 
і іЕККЛЕСИАРХА, рм. (гр. 8ххХтг]аїархо<;)- Ак. Зем. 109 (1659).—Попасами и прочіими 
Той, хто завідує церквою, дівцезіею. ексакціями подданих мистирских не отяго- 

XVIII. Золота от... ієрмонаха Ілдіи еккле- щади Ак. Мг. м. 13 (1668). 
сиархи катедрадного (прийнято) Ризн. Соф. XVIII. Таковнє ексакцій, евектн и индуктн 
Кн. 138-6 (1742). до скарбу войскового отбьїра'ди Марк. IV, 
ЕКОНОМІЯ, рж. (гр. оЬл'іор.'ш). Відання, 337 (Дог. Орл. 1710). 

розпорядження. ЕКСАДСАЛМЬІ, рм. (гр. гМ-іялці^). 
XVII. Мдрость Бжая устроивши совершенно Шість псалмів, що ними починаться утреня. 

всю вседенную подсднечную, вь Економію, XV. Кончавьексапслмиивидивь яко посла- 
албо завідован’е подала єдиному члку Тр. нии суть погубить єго Ип. 119 (1015). 
П. М. 916. XVII. Езафалмц: шест фалмовь Бер. Лекс. 
ЕКОНОМСКЬІЙ, прикм. від чкономь». 271. 
XVII. Ирипозвавши Антопія которій по- ЕКСАРХА, рм. Див. Екзарха, 

слунгеніє Економскоє міл Жит. Св. 346. XVI. Кириль Терьдецкий, екьсарха Берест. 
ЕКОНОМСТВО, рн. Уряд економа в мана- соб. 186. 
тирі. XVIII. Ми архієрей и ексарха святого 

XVIII. Иноци могут’ бьгги постановленннми Апостолского ерону Літ. Бел. III, 407 (1696ц 
от Епспа вь Оуряди... Прокураторства, Еко- ЕКСАРШЕСТВО, рн. Уряд екзарха. 
номства и Магистровства Собр. Прип. 72. XVII. |Листь на ексаршество ему даний Ко- 

V ЕКОНОМЬ, рм. (гр. о?хо>оціо^). 1. Чер- пист. Пал. 1060. 
нець, що завідує монастирським господар- ЕКСЕКВУЩЯ, ЕКСЕКУЦІЯ, рою. Див. Ек- 
ством. зекуція. 
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XVII. 0 виконана или о ексеквуціи виро¬ 
кові, того синоду дбати и старатися мусіль 
Еопист. Пал. 546. , 

XVIII. Ловить збіга на дорози волію и 
вести до уряду для ексекуціп Стат. 74-6. 
ЕКСЕКУТОРЬ, рм. Див. Екзекутори. 
XVII. Ексекуторовь пре то клириковь ва- 

шихь, гдьі би хто о ннхь просидь, посилати 
не хот-Ьте Еопист. Пал. 586. 
ЕКСЕРЦИРОВАТИ, де. (пол. ецаегеугошс, 

з ній. ехеггіегеп). Вправлтися в чім. 
XVIII. Язнкь французскій у академическаго 

шпрахмейстера, ииепемь Гартана, и латину 
ексерцируеть Дн. Хан. 45 (1754). 
ЕКСЕРЦИТОВАТИ, де. (пол. е^геїсуіоигас, 

з лат. ехегсііаге). Вправлятися в чім. 
XVIII. Латинс.кій язнкь приватно, а фран¬ 

цузскій у академическаго шпрахмейстера ексер- 
цитуеть Дн. Хан. 45 (1754). 
ЕКСЕСЬ, рм. Див. Екоцессь 
XVII. Такий сро(кі)ий и нехрестиянский 

ексесь поподниди Труд. Черн. Арх. Ком. 
VIII, 103 (1669). 
ЕКСИСТИМАЦ1Я, рж. (лат. ехізйшайо). 

Репутація, добре ім'я. 
XVII. Отступникове за то... животь ихь 

шкалюють, ексистимацію ихь добрую потва- 
рами безецнять Еопист. Пал. 734. 
ЕКСКОММУНИКАЦІЯ, рж. (лат. ехсош- 

пншісайо). Відлука, відлучення; виклін цер¬ 
ковний. | 

XVII. О той на немь падой екскоммуни- 
ка'ціи албо отлученю оть церкве відали 
Еопист. Пал. 470.—То бовімь єсть екскомму- 
никація приватная, сполечности своєй оть 
кого ■ отдаленье ІЬ. 662. 
ЕКСКОММУНИКОВАТИ, де. (лат. ехсош- 

гаипісате). Відлучити, виклмти. 
XVII. Патріархове Александрійскіи судили 

Леона, папежа Римс.кого, и екскошуніковали 
неслушне, вь чомь оть многихь суть наганенн 
Еопист. Пал. 662.—Якь святой сполечности 
гвалтовникь, бнль екскоммуниковань і,Ь. 734. 

ЕКСКОМУНЬКА, рж. (пол. екзкошипіка, 
з лат. ехсойїтипісайо). Див. Енсноммуника- 
ЦІЯ. >.£) 

XVII. Вь кривоприсдзство облекоша себе, 
чесого ради ез’комрїци подпадають Шумд. 
Зерц. 60. 
^ ЕКСКУЗА, рж. (пол. екскиїа з лат. ехси- 
вайо). Див. ЕкскузаЦія. 

XVIII. О екскузі гетманской предь войскомь 
своимь Літ. Вел. III, 70. 
/ЕКСКУЗДЦ1Я, рж. (дат. ехсизайо). Ви¬ 
мовляння, вибачення, перепрошення. 

XVIII. О окскузации Хмедницкого чрезь 
лист и нарочних посланих до короля з поражки 
на Вхтогу Калиновского Вел. Сказ. 67. 
ЕКСКУЗОВАТИСЯ, де. (лат. ехсизаге). Ви¬ 

мовлятися, перепрошуватися. 
XVII. Потомь екскузоваль ся Хмелницкій 

у сенату, у зіонженгь и у пановь ведикихь, 
же то по неволі УЧИНИТИ мусіль Літ. Льв. 
262. 

XVIII. Пишем вме до нась е^кузуючися 
Кя. Міск. Полт. 74-6 (1704).— Дорошенко зк- 
екузуючися предь Чугуемь и войскомь, го- 
вориль ижь Вруховецкого не желадь смерти 
Літ. Вел. II, 163. 
V ЕКСПЕДИЦІЯ, рж. (лат. ехрейійо). 1. 

Виправа, вирядження. 
XVII. II ту в’ отчизні на розньїх ’ Езпеді- 

ціахслужилесь Тит. 84(П- Бер. 1623).—В’ роз- 
НЬІХЬ ЄЗДЄДМЦНаХЬ много шванковь понесли 
Гал. Кл. Раз. (пр.) 3.—Еще йод час екьспе- 
дициі Московьской йод Путивдем Ак. Полт. 
Гор. Ур. І, 98 (1667).—Хс Снь Бжіи з’ всеи 
Россїйскои земли хотйд’ м?ати езпедмцію албо 
виправу йод нбо Рад. Ог. 335. 

XVIII. (Військо) воєнної! вь обох рззахь 
експедиции значне на Поляковь допомогло 
намь Вед. Сказ. 49.—Били у барона Остер- 
манна, которій что затруднень бщь експе¬ 
дицією кь его величеству, того ради секре- 
тарь казадь намь бить завтра Дн. Марк. 
II, 260. 

2. Урядовий лист. Висилання, виправляння. 
XVIII. Експедицій вшедякіи зь канцеля¬ 

рій..! не Рускимь писмомь яко предь ВОЙНОЮ 
бщо, але Полскимь язикомь, яко доселі 
презь теразнійшихь часовь войни діялося, 
виходити мають Літ. Вед. II, 106. 
* ЕКСПЕКТАТИВА, рж. (Сер. лат. ехарес- 
Іайуае Нош. Іійегае). Королевський привілей, 
що іарантус отримання в пртдучдму якоїсь 
гідности або «крулевщизни». 

XVII. Взгордмвши світом’, которнії та роз- 
ннми езпектативамн и прероґативами поваб- 
лаль до себе, поивдесь за Хмь Гад. Кл. Раз. 
(пр.) 4. 
V ЕКСПЕНСЬ, рм. (лат. ехрепзиз). Видаток. 

XVII. Позволили зь братий персони пев- 
ннє... на тоть ексьпепсь до року безь жа¬ 
дного пожитку позичити Арх. ЮЗР. 
І, XI, 92 (1633).—Две тисячні золотнхь одо- 
бравши и особливий тежь кошть на ексьпенса 
правннє.... єхаль Гол. П. М. II, 272 (Ман. 
П. Мог. 1643). 

XVIII. бму жь на дорожніе експенса да- 
лемь грошей рубдей 6 Дн. Марк. І, 80. 
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ЕКСПЕРСЕНЦ1Я, рж. (дат. ехреііепііа). | 
Досвід, досвідченість. 

XVII. Дшшостьв’ радахь мі/дрост’ иповаж- 
пость, тежь и в’ полетіах' езперсенцїа знаме¬ 
нита а... вкдомьі и знакоммтн суть Тит. 71 
(Посв. 3. Копист. 1623). 
ЕКСПИРАЦІЯ, рж. (йод. екзрітасда, з дат. І 

ехарігаііо). Кінець терміну. 
XVII. В мднне нашом церковиом Полон- 

ском, скоро по ексьпирации теперешнеи арець- 
дьі, для своє двориое власноє потреби водно 
без мерки и черги мливо... волноє мети маєт 
Сб.'Стат. II, 70 (1613). 
ЕКСПОСТУЛІОВАТИ, де. (лат. ехровіиіаге). 

Жадати, домагатися. 
XVIII. Япь Казімірь, теплий віри рим- 

ск[і]я любитель, міюго. самь о тоє у Шведовь 
зкепостуліовадь Вед. Сказ. 248. 
ЕКСТЕНДОВАНЬЕ, рн. (з дат. ехіепсіеге). 

Розтягання, розширення. 
XVII. И тоть позовь стосуючи, верность 

твою, до всказаня и ексьтендованя на тобе, 
за тоть учинокь презь тебе пополпепьій, 
винь гордовьіхь и чти отсуження (сторона 

• поводовая) позиваеть Арх. ІОЗР. ІІІ, І, 376 
(1631). 
ЕКСТЕРМИНАЦІЯ, рж. (лат. ехіегюіпа- І 

ііо). Викоренення, з аглада, винищення; виг¬ 
нання. 

XVII. Умнсльне зконьферовавьшьіс.е па 
знисченье вьсее и Речи посподитое п ексьтор- 
минацио стану рнцерского Арх. ІОЗР. III, 
IV, 98 (1649). 
ЕКСТРАВАГАНЦ1Я, рж. (пол. еквігамш^п- • 
ф). Чудацтво, дивацтво. 

XVII. Ово апостатскоє (комментумь) зь екс- 
траваганціи приводитись звнкдоє Копист. Пал. 
521.—Отступникове зь преложеной екстрава- 
ганціи міти хотять ІЬ. 523. 
ЕКСТРАКТЬ, рм. (лат. ехігасіищ). Витяг, 

випис із книг або актів. 
XVII. Екстракть ревизіи замку, міста и 

водости староства Гомедьского черезь зошльїхь 
(людей).... виданий єсть Ак. ЗР. V,37(1640).— 
До сего екстракту, виписанного з книгь міс- 
ких Глуховских... руки свои при печати уря- 
довой приписуємь Мат. и Зам. 167 (1681).— 
Тот екстракьть... потребуючой стороні вьг 
далисмо Прот. Полт. С. її, 138-6 (1685). 

XVIII. Для владінія того двора обнкно- 
венніи урядовій видань зкетракть Ак. Подуб. 
62 (1734).—Екстракть зь книги статута прань 
малороссійскихь Стат. 31. 

Е КСТР АО^ДИЯАР ЇЙ, рм. Надзвичайний. 
XVII. Апостоль Петрь єсть ординаріусь, 

або зверхннй пастнрь, а иншіи вси апосто- 
лове екстраординаріи, легатове або послап- 
никове Копист. Пал. 371. 
ЕКСЦЕЛЕНЦІЯ, рж. Титул вищих уря¬ 

довців. 
XVII. Тогда такожде и город придали Изь • 

бзцеденціи впну АндреЮ1 Вачинскій Літ. 
Гукд. 76. 
ЕКВЦЕПЦ!Я,-ЦЬІЯ, рж. (дат. ехсерйо). 

Виняток, виключність. 
XVI. Коли єго позьіваєт, а добра под ним 

не яко под духовною особою взят хотел, 
отколь £ся значит, же тая ексдепцші (так 
толко для зводоки Арх. ЮЗР. І, VI, 263 
(1599). 

XVII. До ордикадного пастиря ексцепціп до- 
тьічеть Копист. Пад. 371—Хутор Кладковский 
з лісомь и зо всіми до него належачими грун¬ 
тами без жадноп ексцепциі... в вічную подаю 
поссєссшо Тест. Адам. 169. 

XVIII. Оба артикули... из єнералного арти¬ 
кула... іміють свою ексцепцію и викдючепіє 
С. і Р. 13-6. 
ЕКСЦЕС(С)Ь, рм. (лат. ехсеззиз). Лереступ, 

надужиття, безправ'я. 
XVI. бели яко староста, албо яко приват¬ 

ная особа, тоть ексцесь учинила,—не ведаєть 
сторона, якою дорогою поводь того дохрдитп 
будеть Арх. ЮЗР. І, VI, 173 (1597). 

XVII. Отлучидь бщь оть церкве священ¬ 
ника именемь Григоріа... за, пікоторни екс- 
цессн, а меновите: же учинивши первій обіть 
Богу и чернцемь ■ зоставиш, присягу зламадь, 
оженидся и священникомь зостадь Копист. 
Пал. 470.—Уряд... такого ексцесу не признаєт 
Прот. Полт. С.П, 109 (1683).—Ексцесь ужас- 
ньій Прот. Сир. Пот. 63. 

XVIII. Ктиторь лакомьій подчась змишляєть 
на Ієрея много Ездессовь Собр. Прнп. 60. 
ЕКСЦИПОВАТИ, де. (дат. ехсіреге). За¬ 

стерігати для себе. і 
XVI. На то, ижь єсть позваная сторона 

духовною особою, ексциповати форумь не мо- 
жеть, ижь поводь не познекуєть того, аби 
медь бьітн отсужоньїй добрь духовних, албо 
духовенства Арх. ЮЗР. І, VI, 246 
(1598). 

XVIII. Намменшой частки на себе и на 
потомков наших не ексципуіочи Мат. и Зам. 
170 (1708). 
ЕКСЦЬІПОВАТИСЯ, де. (лат. ехсіреге). Ви¬ 

мовлятися. 
XVI. Мене... задворньїмь позвом а не сой 

мовим єсть позвал от которогом ся нрез умо 
цованого екецнповала, иж то справа незадвор 
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на, але соймова єсть Ж. Курб. II, 212 
(1590). 
ЕЛЕВАЦІЯ, рж. (пол. е!етас]'а з дат. 

еіеуаііо). Піднесення се. дарів під час церков¬ 
ної відправи. 

XVII. Мають кландтисА--. под чась еле¬ 
вація, кгдьі мовит’ сь страхомь Бжіимь, и сь 
вірою приступіте Шумл. Зерц. 59. 
ЕЛЕКАНТЬ, рм. (від есп. міста АИсапіе). 

Ґатунок еспанського вина. 
XVII. Если би чаша била налАШід виномь, 

албо елекантом’ яким’ Рад. Ог. 5і>/. 
ЕЛЕКСБРЬ, рм. (з араб. еІікзТг=філософ¬ 

ський камінь, порошок). Напій, зроблений з 
кількох речовин, розпущених в алькоголі. 

XVIII. Водка елексірь вітематіонь Рази, 
марц. 643. 

ЕЛЕКТОВАТИ, де. (дат. еіедеге). Обирати. 
XVIII. Достуищь вскорі и тбго святитед- 

ского чина достоинсгва, на котороє єстесь 
наименовань и електовань Літ. Вед. III, 
382 (1696).—Едектуючи чотирохь кандидатовь, 
пановь бурмистровь зь нихь едного годного, 
цноть всякихь вь праві описанинхь подного, 
обирали іЬ. 545 (1699). 

ЕЛЕКТОВЬІЙ, прикм. Виборчий. 
XVII. Реестрь братскій, едектовнй, рочньїй 

Арх.ЮЗР. І, XI, 164(1647). 
ЕЛЕКТОРСТВО, рн. Гідність електора, уряд 

електора. 
XVIII. Государь московский избрань бу- 

деть на' адекторство Корони Полской Вол. 
Сказ. 148. 

ЕЛЕКТОРЬ, рм. (дат. еіесіог). Виборець; 
німецький князь, що мав привілей обирати 
імператора. 

XVI. Вси електорове твоє вьгветрелнє Антир. 
837. 

XVII. Янь Собецкнй, король полекнй, сь 
цесарскими едекторами совокупившись... зь 
візеремь турецкимь даль баталію Зап. Мовч. 
73,—Рудодфусь... внбрань єст от електоров 
на цесарство-Крон. Воб. 387. 

XVIII. О елекціи и избраніи на яей и ко¬ 
ронацій Августа, князя и електора Саксон- 
скаго Літ. Вед. III, 427. 

ЕЛЕКТРЬ, рм,. (гр. тЦехгроу, дат. еіесігит). 
Стоп трьох частин золота й одної частини 
срібла. 

XVIII. Омофорь світяще, паче електра блн- 
щащій Укр.-Р. Арх. IX, 217. 
ЕЛЕКТЬ, рм. (лат. еіесіиз). Обраний, но¬ 

вообраний. 
XVI. Король (сам) едекта можеть меноватн... 

але не можеть єго скинути Антир. 835. 

XVII. Обирають митрополита и едекта при 
дворянину кролевскомь до Константинополя 
Копист. Пал. 1035. 

XVIII. О дотнраню покою з Москвою со 
наречееієм великого государа електом Корони. 
Полской Бел. Сказ. 146. 
ЕЛ ЕКЦІАЛ НЬІЙ, прикм. Виборчий. 
XVIII. Чинили оную едекцію.. которую.... 

я зде полатаю для видіпія потомнимь вікамь 
порядку того елекціалного Літ. Вел. III, 544. 

ЕЛЕКЦІЙНЬІЙ, прикм. Виборчий. 
XVII. Листи едекцнйніи маємо, гді князі 

и шляхта и духовенство Роскоє и ЛйТОВСКОЄ 
обирають митрополита и едекта Копист. Пал. 
1035. 

ЕЛЕКЦ1Я, -ЦЬІЯ, рж. (лат. еіесііо). Об¬ 
рання, вибори. 

XVI. Того жь июля семого дня привилей 
всему духовенству на елекцню даний Арх.. 
ЮЗР. І, VI, 150 (1597). 

XVII. Маєть бити напродь. едекція албо- 
обобране двохь братій старшихь Гол. П. М. 
І, 240 (Уст. Вид.. Вр. 1620).—Царя Юстиніапа 
воля и елекція Копист. Пал. 637.— Звмкдисте 
црковь Бжую и отчмзну боронити, па Сеймахь. 
Сеймикахь, на Едекцнахь Гал. Кл. Раз. 
(пр.). 3. 

XVIII. Сіє договори и постанрвлевья туть 
опнеаньнє я сь додною обрадою на акті те- 
церешной елекціи межи мною и мьшь же вой- 
скомь Запорожскимь узаконеннне... непре- 
мінно исполняти Марк. IV, 338—339 (Пр. 
Ор. 1719).—Дорошенко теди Гетмань, скоро 
увідомилея о злекціи на избраніє нового- 
Короля Літ. Вед. II, 170.—Просячи дозво¬ 
лена о елекціи на избраніє себі нового войта 
іЬ. IV, 544.—Едекцію нового гетмада до воз- 
вращенія своєго отлагаєть Дн. Гетм. Канц. 
18 (1722). 
ЕЛЕКЦІЯЛНЬІЙ, прикм. Див. Епенці- 

алньїй. 
XVIII. Князь Лотаринкгіи о тую-жь ста¬ 

рая ся корону поступаючи Полякомь миліонн 
за удоженемся вь тоє елекціядноє діло 11ре- 
світлійшого монарх инашего Літ. Вед. III, 544. 
ЕЛЕМЕНТАРЬ, рм. (под. еіещепіагг, з лат. 

еіешепіагіиз). Початкова книжка до науки чи¬ 
тання. 

XVII. Вндруковадь три тисячні книжечокь, 
то єсть кграматички, часловці, едементари 
Черн. Тип. 576 (1689). 
ЕЛЕМЕНТЬ, рм. (дат. еіешепідт). Живло; 

первень. 
XVI. Стіни, каменів, саше елемента двм- 

жутсд Отд. кл. Остр. И. П. 404.—До сакра- 
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меньту потреба не мниманнхь, але видомнхь 
-зкиведовь хдеба и вина1; а где видомого еле¬ 
менту неть, ку тому ани смаку вина не чуєшь 

■Антир. 749. 
XVII. Стиха, початки, елемента: як’ земля,, 

вода, вьздух’, огень Бер.Лекс. 312.—Елементь— 
•стихій Син он. сл.-р. 24.— Вск елемента звмк- 
лисд рг/шати и отміндти Тит. 83 (Посв. П. 
Бер. 1623). 

XVIII. О запалепю землі) и згоріню всіхь 
стїхїй и елементові світа сего Пам. укр. 
м. IV, 306 (Рк. Тесл.).—Нозбнт створиль 

"Бгь'дмвно огненний Елементі Клим.Вірші, З,— 
Кромь печади буди вси створеня и возигра на 

■ЗЄМДИ всяко пдемя, крини селнія, процвітайте, 
■елементи, вси співайте веселіє пісни Укр.-Р. 
Арх. X, 317. 

ЕЛЕМОЗИНА, рж. (гр. єХг/ціаооПгі). Мило¬ 
стиня, допомога бідному. 

XVII 3 тоєиж кассн отцу метрополиту 
Назаретскому далося з. 27 елемозиньї Арх. 
ЮЗР. І, XI, 700 (164ь). 

ЕЖЕКЦІЯ, рж. Див. Елекція. 
XVIII. Повелівши своєму братерству зьій- 

тися па таковую сдіекцію Оп. ст. Мдр. І, 120 
<1719). 
ЕЛ(Л)ИНСКЬІЙ, пржм. Грецький. 
XVII. Курд: пташокь по един(ску) Бер. 

Лекс. 67.—Жебьі голосу и плачу не сльїхати 
било.... в звонки дзвонили, а на той брдзкь 
пчольї ему мєді носили [яка* еллинска* 

’-байка] Літ. Рук. 27-6. 
ЕЛИНСТВО, рк. Віра па звичаї давніх гре- 

■ків. 
XVI. На оні часі єще віра Хрістова не 

лростреся увезде, един’ство и юдейство пано- 
вало Сп. Прот. Лют. 164. 

ЕЛ(Л)ИНЬ, рм. (гр. ІХХтр;). Гелем, давній 
грек. 

XV. Елини бо иміяхуть ю (єхидну) яко 
богиню Чет. 1489 р. к. 6-6. 

XVI. Бьии.... тамь грекове [еллинове] 8в. 
Пер. (рк:) 402. 

XVII. Порвали єго (Васидия) Едлинн Жит. 
Пв. 28. 

XVIII. Там Елиньї міли змію якуюсь Пам. 
укр. м. III, 181 (Перем. їїр.).—Пошол’стнй Вар- 
нава до невірних Иєдині и от Единь каме- 
пємь побитий ІЬ. 223 (Самб. Рк.). 

ЕЛЬБЕРОВАТИ, де .(лат. еІіЬегаге). Визво¬ 
лятися. 

XVII. Селяне... усиловали оть тогожь елі- 
беровати и сі подцанства... визутися Арх. 
Сул. 22 (1677). 

ЕМЕРИКА, рж. Америка. 

XVIII. Першая част зовет ся Азия, вторая 
бвропа, третяя Африка, четвертая Емерика 
Пам. укр. м. IV, 29 (Сок. Рк.). 
ЕМПИРЕЙ, рм. (гр. ірліором). Найвища ча¬ 

стиш неба, рай в християнській літоло¬ 
гії. 

XVII. (Царевич) тепер царствуєт з Христом 
в емпирею Др. Ол. Ч. Б. 127. 

ЕМПИРЕЙСКЬІЙ, ЕМПИРИЙСКЬІЙ, ЕМПЬ- 
РЕЙВКЬІЙ, ЕМФИРЕЙСКЬІЙ, прикм. (гр. 
щкбрмі). Райський. 

XVII. И самоє тое Емпирейскоє нбо, котороє 
звіздами єсть наподнено Карп. Каз. 14. — 
Хс... вступил до найвншшого нба Емпирей- 
ского Гал. Кл. Раз. 194. — Хс високо в’сту- 
надь з’земдга ажь до неба Емпірейского ІЬ. 
231,—Емпиргйскоє найвншше небо Рад. Ог. 
62. 

XVIII. Бгь ишь очістит огнем емфирейским 
всі елемента Пам. укр. м. IV, 308 (Рк. Тесл.).— 
Емпирейскаго Бога витаєм тя Христе и Пане 
Укр.-Р. Арх. IX, 78.—Світе незаходими(й) 
емьпіре(й)ски(й) Пане Вірші різдв. 134. 

ЕМрИРЬ, рм. (йол. етрії). Дме. Емпирей, 
- XVII. Нині пред віки слнце справедли- 
вости, виходячи з емфиру ясного нас всіхь 
освічаєть Рук. № 0. 4°. 86, к. 95. • |' 

ЕМЬРЬ, рм. (від ар. атіг=приводець). 
Титул старшого офіцера в Туреччині. 

XVIII. Виправуєть ку Хмедницкому в по- 
мочь на Ракочого и Поляковь еміра солтан- 
ского Бел. Сказ. 80. 
ЕНГАЛОҐІЯ, ЕНЕАЛЮГІА, рж. (пол. 

уепеаіо^да). Див. Генеапогіа. 
XVII. Енгалоґія—родословіє Синон. сл. -р. 

24. — Что сама Енеалїоґїа, адбо Родство 
Хво посвідчаєть Рад. Ог. 441.—Маеей стий 
описуючи Енеаліоґію Хву, внередь поло- 
жмль имд Іс, а потомі Хс Рад. Він. 1376. 
ЕНЕДРОСЬ, рм. (гр. І>г5ро<;). 
XVII. 8стька[м]ень дорогій Енедрось назва¬ 

ний, которнй оуставичннє з’ себе каидеть 
кроплі Рад. Ог. 838. 
ЕНЕМА, рж. (гр. ічвра.). Клізм. 
XVIII. Добре би було коневі хорому да¬ 

вати еиему, то єсть, зілля СДЮЗНИКЬ вь воді 
уваривши Укр. Госп. Пор. 62. 
ЕНЕРГІЯ, рж. (гр. ^єругіа). Сила, міць, 

діяльність. 
XVII. Варлам’... вси силу и енергію, то 

єст, справу Трітас-стаснаго Бозства ... розу¬ 
мом свомм’ заразлмвьшь мудровадь Тр. ностн. 
396-6. 
ЕНЕРКІАНЬ, рм. (гр. ттр Р/ірцш'/). Див. 

Енергід. 
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XVII. Показала Прстад Бца еперкиань 
тоесть дійство образа своего 0 обр. 27. 
ЕНИГМАТА, рж. (пол. епі§гааі, з гр. 

и'Уфла.) Загадка. 
XVII. А предсд неиогаа вьіразяе, без Енмг- 

мать оповідати Тит. 336 (П. Мог. Уч. бв. 
Ш1). 
ЕНКОМ1Я, рж. (гр. грс&рлті). Похвала, 

панегірик. 
XVII. Если тедн єсть зь тьіхь енкомій або - 

похваль Григорій монархом, тедьі и Куридь 
св.... и многіи иншіи святители Копист. Пал. 
501. 
ЕНОРІЯ, рж. (з гр. в>ор?.ос=Що міститься 

в межах чого). і 
XVII. Не иншій кто предсіділь, єно пат¬ 

ріарха Константинополскій, яко належитнй 
вь своей еноріи и патріархій Копист. Пад. 544. 
ЕПАКТА, ЕПАКТИ, (гр. іцахтої). Кіль¬ 

кість днів від останнього молодика до 1-го січня, 
переступні дні. 

XVII. Епакта: Наведеніє, або втручений 
днм Бер. Лекс. 271.—Лшшмотса 11 днїй сод- 
нечнаго крт/га, єже су.т всего лита епакти луню 
Пам. укр. м. І, 44 (Кн. Ен.). 
ЕПАРХІЯ, рж. (гр. ітгархіа). 1. Провінція 

підвладна епархові. 
XVII. Епархіа: Крамна, зємла, повйть, 

староство, так’же оурлдь, полмценаа област 
Бер. Лекс. 271. 

2. Провінція, край підвладний православно¬ 
му єпископові, діщезія. 

XVII. Статечне в’ Вкрі бпархіа та* стомть 
Тят. 83 (ГІосд. Бер. 1623).—Наказуємо... абн 
тьіє то новьіє ставропіия православннмь ар-, 
хієреомь ведлугь єпархій подлегдьми бьіди 
Гол. П. М. І, 289 (Гр. Кир. 1626). 
ЕПАРХЬ, рм. (гр. ?т:архо;). Начальник про¬ 

вінції. 
XV. Вість епархь посла ему, яко Русь 

идеть на Црсьград Ип. 15 (866). 
XVII. Епархь, Сатрапь, перскій староста, 

оурАЦник над повгатом, преложоннй над крам¬ 
ною, тож и Воєвода Бер. Лекс. 271. 
ЕПАТИДА, рж . 
XVII. Епатида—риза верхняя Синон. сл.-р. 

24. 
ЕПЕНДИТЬ, рм. (гр. єяг\>§!кї)(;). Зверхня 

ноша, зверхня одежа. 
XVII. Епендмт’ обоичнк, камазелд, сердак, 

кафтан, сукно», жупан, кошулд, або волнд- 
яица, инак фартух, хуста длд опасапд Бер. 
Лекс. 271. 
ЕПИГРАММА, рж. (г^. іаіурарра). Ко- 

откий і дотепний вірш. 

XVII. Епіграмма На Презацньїй и Старо- 
жмтньїй Гербь Ег Млсти Пяа Григоріа Дол- 
мата Отч. Пер. СПБ 1911 р. 104 (1625).- 
<'Епіграмма»: в1 Копистеискихь клейноті, мсць 
из’ звіздою архімандріте Печерскій, славни 
тобою Отр. Зем. 81 (162 с). — На старожит¬ 
ній Гербь их’ млстейпанов’ Проскуров’ Сущан- 
ских’ Епіграмма Тит. 334 (П. Мог. Уч. Св. 
16374 
ЕГЇИКУРСКЬІЙ, прикм. Що в .дусі філо¬ 

софії Епікура, згідний з його наукою. 
По епикурску, як навчав Епікур. 
XVI. Ничого не веридь и по епикурьску 

жьівоть свой провадиль Антир. 531. 
ЕПИКУРЧИКЬ, рм. (з гр. Іпіхоорєіоі;). 

Прихильник Епікурової науки; перен. при¬ 
хильник змисловости, розпусник. 

XVI. Вьідь противникь верн не только 
Рнмское, але и Греческоє, згола геретикь, 
атеиста, епикурчнкь Антир. 895. 

ЕЛИЛЕПСІЯ, рж. (гр. ЕтХтіфїа). Пада- 
виця, подачка, бирса (нерв, хороба). 

XVIII. Повредиль себі легкоє и нажиль 
епидепсію Да. Марк. II, 259. 
ЕПИЛОГЬ, рм. (гр. зігіХоуос)- Кінцева ча¬ 

стиш літературного твору, епілог. 
XVII. Епілогь Бер. Вірші, 80. 
ЕПИСТОЛІЯ, рж. (гр. ітс'.атоХті). Лист, 

послання. 
XVII. На початку епистоліи завше Отда 

и Сна Апсдь локладаль Кя. о Вірі 11.— 
Митрополить Кіевскій писадь епистолію до 
бискупа Римского Копист. Пад. 1014.—По 
вс/5хь стго Апстда Павла еиистолїахь Рад. 
Ог. 510. 
ЕПИТАКТЬ, рм. (гр. зтитахтпс). Той, що 

рядить, верховодить. 
XVII. Енітакть: Преложоннй оурдДникь ста¬ 

роста Бер. Лекс.-270. 
ЕПИТАФИОНЬ, рм. (гр. згатсЦж»). Наг¬ 

робний напис, надгробок. 
XVII. Еишфіон: Нагробний напис Бер. 

Л9КС 4:1 
' ЕПИТЕМЬЯ, ЕПИТІМІА, ЕПИТЬМЬЯ, рж. 
(гр. зтіїтіціа). Покута, кара, що її визна¬ 
чає церква за «гріхи-». 

. XV. Да повиніни будуть то створшии преж- 
деречяую епитімьею Ип. 26 (912).—Епитемью 
єдиного брата разділ^ху 3 или 4 ІЬ. 179 
(1074). 

XVII. Епїтімїа: покута, або вина пгаядж- 
над, або караньє, або дарь, заплата Бер. 
Лекс. 271. 
ЕПИТРОПЬ, рм. (гр. ііДтроіїос). Повірений; 

намісник. 
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XVII. Епітршь: Повелитель Бер. Лекс. 
271,—Епитроповс патріаршій на тоть сунодь 
не подписадися Копіїст.- Пал. 1123. 

ЕШУІЮГЬ, ЕПЬЛЮГЬ, рм. Див. Епи- 
логь. 

XVII. Епіліоґь и копець. Епіліогь на Ро- 
ждество Хво Епіл. 84. 

XVIII. Епіліоґь Вірші різдв. 141. 
ЕРАҐАЛБИНЬ, рм. (?). 
XVII. Внправил собі у господаря печат 

луит на 400 еракгадбинов Льв. Ставр. 91 
(1627). 
ЕРИМИТА, рм. (гр. єр7)рітг|і;, дат. егешііа). 

Пустельник, самітник. 
XVI. Безмодвникь еримита, которнй нев’гуку 

а без’ затрьвоженА світа того безбдазнено, 
без погоршенд живеть Зиз. Лекс. 95. 
ЕРМАН-БЯ, рж. Німеччина, Германія. 
XVIII. Вь Италіи, вь Гишпаніи и вь 

Ерманіи егда шествовахомь, все видіхомь 
гори каменніе Гр. Барск. І, 188. 
ЕРМОЛАЙ, ЕРМОЛОЙ, рм. (гр. є'-ріж -ь 

-- Х040Ц. Церковна кни'га — збірник ірмосів,. 
ірмологій. 

XV. Мінеи 12 списа, и триоди, и охтаи, 
и ермодои Ип. 926 (1289). 

XVI- Ерііолаевь шесть, семнй стихирадь 
Гол. П. М. 1,10 (Оп. 1554). 
ЕРОРЬ ЕРРОРЬ, рм .(лат. еггог). По'милка. 
XVII. Оскараню Латинниковь за оторвапеся 

ихь оть церкве святой всходной. презь 
впроважене ерроровь мпогихь Копист. Пал. 
870.—Важат’сд с’ ТУпографій своохь ерорами 
наподнивши Книги наїли Церковний... До 
оуживанА подавати Тит. 216 (Сяуж. П. Мог. 
1639). 

XVIII. Ерор свой з виправи на тую комисию 
знаменіггихь особь свомхь увидівши, заразь... 
виправить на видвигнене своихь комисарь 
з небезпеченства войска часть певную Вел. 
Сказ. 85.—Зь копією.... ерроровь и описокь 
полною корриговаль Самойло Ведично Літ. 
Вед. II, 134. — Надежадобь старшині и пол- 
ковникамь тоть зрорь поправити... учинивши 
на тое... особою войскового енерадного скар¬ 
бника ІЬ. ЦІ, 56. 
ЕСИКЬ, рм. (від назви літери 8). Гачок. 
XVII. Ліхтар малий з есиками Пам. КК. 

І, 123 (1627). 
ЕССЕНЦЬЯ, рж. (лат. еївепііа). Есенція. 
XVIII. Даль рецепть купить ессенціи 1і- 

циог у їданску Дн. Марк. III, 205. 
ЕСЬ) рм. (від назви літери 8). Цак. 
XVI. Побрано... фалшуру шардату черле- 

вого купи подшитую з есами золотьши и з 

шнурами золотими Ж. Курб. II, 25) 
(1572). 

XVII. Преробил есь дб ліхтаря над амбо- 
ном Арх. ЮЗР. І, XI, 424 (1654). 

XVIII. Лихтаровь сребранихь есами зді- 
данихь два РКПЛ. 11. 
ЕТЕРАКО, прим. Птте. 
XVII. Етерако: Инім образом Бер. Лекс.. 

272. 
ЕТЕРЬ, пртм. (гр. етгро;). Інший, якийсь.. 
XV. Етерь же законь Халдіемь и ВавилонА- 

номь Ип. 11 (Вступ). —Знаменья бо вь нбси 
иди вь звіздах иди вь слнци иди птицами иди 
етеромь чимь не бдго бьіваєть іЬ. 155 (1065).— 
Аще что створиль єсть на світі семь етеро 
согрішеньє отдаеть са ему ІЬ. 194 (1078). 

XVI. Етерь, нгакій Зиз. Лскс. 99. 
XVII. Етерь: Нмкій, або вдень. з’ двохь, 

другій або мишій Бер. Лекс. 272.—Етера: 
Иная іЬ. 

XVIII. Члкь етерь богобойний путемь идяше 
Іер. Мих. 234,—Цкож[е] бо етерь оредь егда 
видить львица висоці внзлетаєть, також(е) 
Иосифь избежа от сети дьявола Пам. укр. 
м. 1,133 (Кр. Пал.). 
ЕТИМОНІ», рм. (гр. второV—гвластиве зна¬ 

чення слова). Походження слова. 
XVII. беть црковь окружним обведена и 

обварована цмрклем’, от которого слова и еті- 
монь свой,' то єсть, виводь маєт Бер. Лекс. 
219. 
ЕТУМОЛОҐІЯ, рж. (гр. второІоЦ.а). Похо¬ 

дження слів; наука про походження слів. 
XVII. Єтумологїа іесть часть Їрамматїки 

втораА, реченЇА разділяАТи и ко свсей коеждо 
слово части со разсужденїємь относмти оуча- 
щаА Смотр. Гр. 16. , 

ЕФЕКТІВ, рм. (лат. айесіш). Див. Афенть. 
XVI. Стрость, Звзрушене, ефекть Зиз. Лекс. 

106. 
XVIII. Той теди до ефекту ординації! річи 

посполитий риємо уже вступь узяли, аби 
пунктомь ординаціи сталося досить, виконань 
єго милость пан комисарь... прцсягу Літ. 
Вел. IV, 282 (Діар. Ок.). 

ЕФИРСКЬІЙ, ЕФУРСЩЙ, прикм. (гр. 
а:9вріо<;). Етеровий. 

XVII. Онен’ною стихюею справують,, огнемь 
ефмр’ским’ блисканАМь и громи Транкв. Зерц. 
5.—Ефурьскіи огнь от гуморовь соуптельннхь 
або вьспаренІА земнаго, и воднаго запалл- 
єтьса і.Ь. 10,—Кь оному огневи мже навмш- 
шемь місті положень єсть: егоже філо¬ 
софи и бгсдовьци називают єфірьскоє ноше- 
ніє ІЬ. 
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XVIII. Високий пламен—ефарский огень 
нбсні'й, которьій ЄСТЬ В небі, которий Сд 
купали оу воді Пам. укр. м. 11,189 (Тух. Рк.). 
ЕФИСТОЛІЯ, роіЬ. Див. Епистолія. 
XVII. Дай ему ефистодйо сію Жит. Петра 83. 
ЕФУДЬ, рм. (гебр. ерЬой). Нараментк, 

що вживали старозаконні первосвященики. 
XVII. вчинили і?бїор стьш... аби шатадол- 

гад з’ рйавами... на той шат* зас дрі?гад 
’верХ)?, коротка падь коліна, зовуть єд 

еф)?дь Літ. Рук. 36-6. 
ЕФФЕКТЬ, рм. (лат. еііесіиз). Наслідок 

шслід. 

ЄВАГГЕЛИСТЬ , рм. Див. Ввангелиста, 
ЄВАГГЕЛІВ, рн. Див. Євангеліє. 
ЄВАНГЕЛИКЬ, рм. ■ бвангелит, проте¬ 

стант, лютеранин. 

XVI. Всіхн бо єресниковь віра по имени 
ихн зовется: Люторяяни, Сямонити, Мар- 
конити, Арияне, Євномияпе, Саси, Єванге- 
лнкн Сп. прот. Лют. 51 (1580).—До... Єзан- 
гедиковь не маємо на тоть часи жадяоі справні 
Ак. ЗР. IV, 145 (1596). 

XVII. Если бьі прокуратор не хотід... для 
того ижь єст паписта, то удатися до євапге- 
дицких прокураторов, и такь ддя пересторога 
міти при папежнику и євангедика Льв. Ставр. 
37 (1609).—Латинникове в’ той мірі тнмь на 
нась, чимь и еретикове назизакМисд єван- 
гелмкове штурмг/ють Кн. о Вірі. 247,—Єван- 
гелики мовдть, же нетреба за оумерднхь 
молмтисд Гал. Кл. Раз. 27. 

ВВАНГЕЛИСТА,-ЛИСТЬ, рм. . (гр. пізн. 
Еба^ЕПатг,;, лат. еуап^еіізіа). Автор єван¬ 
гелії. 

XV. В неділю на завтріє стго луки євнг- 
лста ЮРГр. № 38 (1404). 

XVI. Єуаньгедисть, благовгастник Зиз. Лекс. 
99.—Єугдмста поведаєть як три волс’ви при¬ 
несли дарн Єв. Пер. (рк.) 23-6. — Іоан святий 
езангедиста пишет Катех. 54. 

XVII. Єзаггелиеть: Блговюстник’, або доб¬ 
рий повідать Бер. Лекс. 272. — Стьій Маетей 

■єуггдиста вспоминаєть Карп. Каз. 134.—Овьіє 
у Матеея святого Євангедистьі сдншимо слова 
Стат. Подоцк. Бр. б-б— Рад. Він. 38.—О том 
еугдиста мови ЦАМ.№608 к. 2-6. —Ведлугь 
Матеея єуглистьі Крон. Боб. 140,—Рад. Ог. 354. 
—Іоан... потом бнл євангедистою Жив. Сз. 
149-6. 

XVIII. Мири тебі Марко, Євангедисто мой 
Гр. Барск. І, 48. — Стьй вуглиста Матнеей 
Пам. укр. м.|ІІ, 123 (Рк.іТесл.) 

ХІПІ. Еффект’: Иззодство, си/ток Бер. Лекс. 
274,— Фикп/ра того знаку в’ оуживан’ю и 
вьвшелдкой почтмвости бвда, и еффект’ свой 
в’ моцн прмшлои Крстдои смрти З'бавмтелд 
нашего показовала Тит. 275-6 (П. Мог. 1632). 

,ЕХО, рн. (гр. (Ь). Відгук, відгомін, лут. 
XVIII. Року от еозданія Адама 7167, году 

зась в он же долина світова зхо віщала пред¬ 
вічного слова 1659 Вел. Сказ. 199. 
ЕВИОПЛЯНИНЬ, рм. Мегиканець Етіопії. 
XVIII. II тогдн сд ему поклондт Ееиопддте 

Пам. укр. м. IV, ЗОЇ (Рк. Тесл.). . , 

є * Vі 
ЄВАНГЕЛИЦКЬІЙ, прикіл, від. ібванге- 

ликь». 
XVI. До Єзаньгедицкоє 'верн прнстадь 

Антир. 863. 
ХІПІ. Удатися до єзангелицких прокурато¬ 

ров Льв. Ставр. 37 (1609). 
ЄВАНГЕЛІЄ, -ГЕЛЬЄ, ЄВАНЬГЕЛЬЄ, рн. 

-Л,ІЯ, рж. (гр. лат. еуап§е1іит). 
1). Наука мітичного Христа, що\нею духо¬ 
венство й маєтні кляси користувалися й ко¬ 
ристуються, щоб затуманити кляту свідо¬ 
мість визискуваних працівник кляв і у свя¬ 
тити свій визиск. 

XV. Исписадь стоє євангелиє (Іван) Чет. 
1489 р., к. 41. 

XVI. Єугліє, бдаговістіє Зиз. Лекс. 99.— 
М’ного тьгжь и иннхь річїи напоминаючи 
єугдію людемь проповідаль Єз. Пер. 31.— 
О.ілялетн... даєть прьікладь о жонахь попов- 
скихь, якобн мель папежь жони капданомь 
Рьімскимь' вь Подьще одьняти,—и то не пев¬ 
ная єваигелия Антир. 739. 

XVII. Єваггеліє: бдговіщеяіє, або Добрад 
вйсть Бер. Лекс. 272.—А ми посльїшавши о 
гордивомь и охотяомь поступку чесностей Ва¬ 
ших в’чятаню оуважномь тоєі Учмтед’ноі 
Єугліі,.старатисд за ласкою Бжою, будемо 
якобнемо в'коротці, чим’ иішшм' чесности 
Ваши посилковати могли Єв. Калд. (ар.) 15. 
—Сего дня наша Єваньгелїд то єст до^роє 
звіствоваиїє почалося Єз. Реш. 270-6. — 
ІІроповідад слова Єугліи Єз. Вид. 53-5. 

2. Книга, що містить у собі чотири єванге¬ 
лії. 

XIV. Положили єсми сіє єуангельє у на- 
шемь монастиря Ак. ЗР. І, 27 (1399). 

XV. Застали єсмо оу стго спса... євань- 
гельє кованеє ЮРГр. № 63 (1429). 

XVI. Абн есте нам пишоучим сїе єуглїє 
І пре (недозорь своя не зле речили Єз. Пер. 
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(рк.) 443.-т6вангелпе, сребромь оправноє 
зь шмалцомь, велми коштовнеє, на паркгамене 
писаное Арх. ЮЗР, І, І, 208 (1589).— Присегу 
на їсветой бвангелип... учиншшсмьі ІЬ. 483 
(1596). 

XVII. Далем оправити еребром евангелие 
грецкое Арх. ЮЗР. І, XI, 353 (1616).—-Аби 
онь гуртомь такь євангелія яко н псалтнри... 
криль ІЬ. 133 (1638). 

XVIII. На св. бвангеліи прнсягнеть Хоз. 
Гетм. II, 190 (1706).—Б соборной алостол- 
стій церкві, пред святимь єуангеліємь... 
віру учинили Бел. Сказ. 210. —Сию глемую 
книгу буанголію отбирал Оц. Ст. Кн. 11. 

3. Частиш євангелії, читана під час церков¬ 
ної відправи. 

XV. Сльїша бо єдиною єоуанглиє чтомо Ип. 
110 (996). 

XVI. Сказаніє о главахь и зачадех п почат- 
кох и коньцехь чтомьімь єуглїамь оутрьнимь 
и литор’гїиннмь 6в. Пер. (рк.) 443. 

XVII. Служба Божая скоро по оутрени с чи- 
танем Апостола и бвангедіи ... бнла Стат. 
Нолоцк. Бр.-9. 
БВАНГЕЯСКИ, присл. Згідно з «шукош» 

євангельськоюу як каже євангелія. 
XVII. Благочестю єваигельски жити Арх. 

ЮЗР. І, VI, 107 (1603). 
ЕВАНГЕЛСКЬІЙ, прикм. від «євангелія». 
XV. боуангдкое слово глеть Ип. 319 (1145). 
XVII. Не розумій... іж’бн тосдя учмтел’- 

лая єуглекая Книга... зложена длд якои 
о себга гордині бв. Реш. 16.—Писмо єуан- 
гелекоє Ист. Чзрн. Тип. 574 (1679). 

XVIII. Пред святимь єуангеліємь, по свя- 
той непорочной єуаигедской заповіли Хри- 
стовьі віру учинили Бел. Сказ. 210.. 
БВНУХЬ, рм. (гр. ЕіАооу^с). Евнух, ка¬ 

страт. 
XVI. бунух, скопленьїй члкь Зиз. Лекс. 98. 
XVII. бунг/хь: Скопленьїй чловек’, зри Ка- 

женмкь и скопець Бер. Лекс. 273.—Зь ого- 
ленихь бородь и усовь Римскихь духовнихь 
и дивоватися и насміватися мусіли, видячи 
ихь вь постать євнуховь иди скопцовь претво- 
ренихь Копист. Пал. 794.—Янка, дочка Все- 
володова, попхавши вь Грецію, привезла митро¬ 
полита євнуха до Кієва Крон- Соє. 80. 

XVIII. Юрий... з натури бидь євнух Бел. 
Сказ. 7. 
БВРАШОКЬ, рм. Звіря: ховрах. 
XVIII. І єщеж гусеница биваєть и єв’рашки 

Клим. Вірші, 156. 
ЕВРЕЙ, рм. (гр.! Е^раТо?, лат. НеЬгаеиз). 

Гсбрей. 

XVII. бврей'...: Пришелникь, єход, Жидо- 
впн Бер. Лекс. 268. 
БВРЕЙСКЬІЙ, прикм. Гебрейський. 
XV. Дал (Бгь) ему даконь напис анннй. 

почому людем єврейским ходити Чет. 1489 р. 
к. 18. 

XVI. бугліє єврейским язнкомь бв. Пер 
(рк.), 20-6,—Христось Богь нашь зь народу 
бврейского пошодь по плоти Отп. кд. Остр. 
И. П. 1079. 

XVII. Іс в’ єурейскимь дзмку значите* зба- 
вмтель Гал. Кл. Раз. 94.—Веддуг звичаю 
єврейского бв. Реш. 55-6. 

XVIII. Стануть говорити єврейским язиком 
Пам. укр. м. І, 170 (Рк. Тесл.). 
По єврзйсну, гебрейською мовою, по гебрш- 

ському. 
XVII. Савватонь, то єсть, Субота отпоча- 

неи’є значить по єзрейску Тр. пости. 37. 
БВХИМОКЬ, рм. (под. еііщек від назви 

ІоасЬітзйаІ, ч. ІаеЬуіюу). Монета таляр. 
XVIII. На полковниковь по сту євхимковь 

Бел. Сказ. 226. 
БВШАНЬ, рм. (башк. юшан, кирг. джусан). 

Різні їатунт полину (Сл. Срезн). 
XV. Дац ємоу пооухати зелья именемь єв- 

шана Ип. 716 (1201). 
ЕГИПЕТСКЬІЙ, БПГПЕЦКЬІЙ, прикм. вш 

«вгтетг'>. 
XVI. Здойми отче влдка жестоковнйство 

фараонскоє або єгягіетскоє с карку Рук. Муз. 
№ 513, к. 6. 

XVII. Веддугь скарги епископовь бгипет- 
скихь Копист. Пал. 649.—РІе&смть иначеі 
пеликань єсть птахь на пг/щьі бгупецкой Гал. 
Кл. Раз. §31. 

XVIII. Перед оушиткими пани єгипетским» 
Пам. укр. м. І, 165 (Рк. Тесл.). 
ЕГИПТЯНИНА, рж. Египтянка. 
XVII. Вяийди... до служебници моєи єпіп- 

тяниньї Агарьі Крон. Боб. 15-6. 
БГИПТЯНИНЬ, рм. Мешканець Єгипту. 
XVIII. Рекь црь бгип’тяномь своимь Пам. 

укр. м. І, 245 (Рк. Тесл.). 
ЕГУПТЧИКЬ, БГУПЧИКЬ, рм. Лив. Егип- 

тянинь. 
XVII. бгуптчиковь... зануриль в’ глубокости 

якь камень Тр. пости. 668.—Моусей великим’’ 
зосталь оу бгудчиков Рад. Ог. 168.—бгупчи- 
кове... маліовали главу двову Рад. Він. 27. 
ЕГУПТЯНЬІНЯ, рж. Дме. Египтянина. 
XVII. 6гуптднша: оутрапгаая Бер. Лекс.. 

269. 
ЕДДМАШКА, рж. Дме. Адамашка. 
XVIII. Сакос... з лиштвою... гаеованоюере 
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ромі... на едамашці червоной Реєстрь риза. 
Соф. 1-6. 
ВДАМАШКОВЬІЙ, прикм. Див. Адамаш¬ 

ковий. 
XVIII. Веліла... покупить єдамашковиє жу¬ 

пани Арх. Сул. 62 (1730).—Ризи єдамашковіе 
зеленіє РКПЛ. 29. 
ЄДАМАШУКОВЬІЙ, прикм. Див. Адамаш¬ 

ковий. 
XVII. Ризи блакитьпие едамашуковие Прот. 

Полт. С. II, 3 (1675). 
ВДАТИ, де. Мшоразова ф. від <щтю>. 
XVII- Страст абн лакотн все єдати іот’ 

троха Бер. Лекс. ЗО. 
ВДВАБНИЦА, рж. (пол. іебиефіїіса). Тка¬ 

нина з єдвабу (шовку), єдвабне пошиття, єдваб¬ 
на хустка. 

XVII. бдвабниць розньїхь седмь Пам. КК. 
1,118 (1627).—бдвабница білая червоно-паско- 
витая Арх. ЮЗР. І, X, 172 (1637).—Справить 
собі Улисесь крамь, міючи в нем... едвабници 
Крон. Боб. 77-6. 

XVIII. Хустокь дві на, єдвабницахь Літ. 
Вед.' IV, 128 (Реєстрь Над. 1704).—Баволниць 
и едвабницт» зі шляками и концами золотими 
сколко було не свідомь Зап. Черп. Губ. Ст. 
Ком. 27 (1725). 
ЄДВАБНЬІЙ, прикм. (пол. ]е<іу?аЬпу). З єд¬ 

вабу, шовковий. 
XV. У того листа печать на шнурі єдваб- 

помь червономь завісистая Ак. ЗР. 1,58 (1443). 
XVI. бдвабннми річьми торгуєть Ак. ЗР. 

Тії, 91 (1557).—И шшихь шать, не подьпш- 
ваннхь єдвабьннхь, и речей косматьіхь не 
мало вь той скрьши Арх. ЮЗР. І, І, 318 
(1591).—Княжа... то му не зазрить, паметаючи 
же «офіра Богу духь скрушоньїй», а не єдваб- 
ньіе постави Отп. кл. Остр. И. П. 408. 

XVII. ГІмтка... єдвабна* ГаД. Кл. Раз. 
247.—вдвабнїє сукні 6в. Реш. 340.—Не кла¬ 
дено а ни полотна ани жаднои речи баволнои 
ани єдвабнои Жив. Св. 257. 

XVIII. Кошуля Турецкая єдвабная Літ. 
Вед. IV, 126 (Реєстрь Пал. 1704.)—Хустка 
єдвабная Дн. Хан. 53. 
ВДВАБЬ, рм. ВДВАБЬ, рж. (пол. ]е<ЬтаЬ, 

ч. ЬескаЬ із сер.-нім. §о!;жеЬЬі). Шовк. 
XVI. Багрдница, шарлать, адбо єдвабь баг- 

ровои фарби Зиз. Лекс. 93.—Синета, синій 
єдвабь ІЬ. 107.—Пограбили... єдвабу чирво- 
ного, которнй коштоваль чотири копи грошей 
Арх. ЮЗР. III, І, 20 (1587). 

XVII. Шодкь: бдвабь Бер. Лекс. 205 — 
бдвабь—шолкь Синоіі. сл.-р. 24.—Наракви- 
ці... злотом пертнканьщ, брунатною єдва- 

бью Арх. ЮЗР. І, XII, 15 (1619).—Ризи коихо- 
внє єдвабю жодтобрунатного ІЬ.—Наракви- 
ці ... чирвоною ‘єдвабю и злотом протиканню 
ІЬ. 16.—Хустка под образомь Пречистоє на- 
містяьшь, розннмь єдвабемь и бляшкою ви¬ 
шитая Пам. КК. І, II, 122 (1627). —бдвабь 
значить покару, бо єга робить робакь Гал. 
Кл. Раз. 247.—Робачки... вняускают з себе, 
нитки якь єдвабь Крон. Боб. 174-6. 

' XVIII. Тонкимь єдвабомь ушита Укр.-Р. 
Арх. IX, 49.—Але потреба би єго (кожухь)» 
полатати, коли би тилко єдвабу достати. Бо 
шкода би єго шити нитками ІЬ. 55. —Ху(с)тка 
тютюпомь зробле(н)на, от якь єдвабомь ру- 
димь хороше упстренна Вірші різдв. 143. 
ВДЕНЬ, числ. 1. Один. 
XVI. Повиннн будемь тобі на твой гропь 

єден десет грошей нагородей нагородити Арх. 
ЮЗР. І, VI, 122 (1597) 

XVII. Сьтворенн же сог/ть бгомь агглове 
єдньїм разом всі Транкв. Зерц. 1,—бдень 
теди отць, не три отцн Кн. о вірі, 22.— 
Шяг/рь любо в’ троє плетений єднакь вдень- 
шяг/рь єсть Гал. Кл. Раз. 217. 

XVIII. Якь двоє у батька дітей, то як 
єдно, а якь єдно, то як пи єдпого Клим. Пріт. 
260.—Бо тиж ми ся барзо той пость увірить, 
и нездень горщок кісилицім зміриль Укр.- 
Р. Арх. IX, 83.—Било 60 тнсячь,якь еденьусе 
в’ злоті Ал. Тиш. 69.—Корол... неприятелей 
єднішь боємь побідидь Вед. Сказ. 10. 

2. Той самий, спільний. 
XVII. бднммь посполу веге голосомь и ед~ 

ною волею... вздіи Тр. пости. 558. 
XVIII. Халдейчикь, Вавилончик’, поганин— 

єдно то ест Пам. укр. м. І, 316 (Рк. Тесл.). 
3. Якийсь, певний. 
XVII. Тамь же ся Козаки заперши вь єд- 

ной шопі, боронилися Літ. Льв. 241—вдень- 
мг/жь знаменитий Каюсь, Мріюсь Сцевол*, 
ишоль за рік?/ Тмберь, дл* внбавленд отчшньї, 
своєи Гал. Н. н. (Пр.) Ва.—Тот єдень чоловіки 
чий бил казанокь вернувшися к нам до пере¬ 
возу стал нас турбовати Кя. Міск. Подт. 
12 (1692).—бднои теди ночи пришло Едомчи- 
ковь дванадцет тисячин Крон. Боб. ,214. 

XVIII. От вдного друга моєго билемь пе¬ 
рестережень Вед. Сказ. 21. 

4. Один тільки, сам. 
XV. Смолвившис* видачи єдного бога предо= 

очима ЮРГр. № 51 (1421). 
Во єдно, у єдно, докупи, в одно ціле. 
XVIII. Там заразь лідь с* задамаль... 

тут’ са дідь заразь знову во єдно Пам. укр. 
м. II, 340 (Уііґв. рук.).—И так оннє трнє црі. 
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ДОбНВ’ШИ МЄЧГіВЬ своихь избігнут’ Сд оу єдно 
ІЬ. IV, 296 (Рк. Тесл.). 

Вдень—едень. едень—другьій, один—другий. 
XVII. Не за єдного Цард албо Патріарха, 

але за трехь едннх по едних наступуючихь 
Тр. пости. 397. — Утисков... єден другому не 
повинни будем стронтн Прот. Подт. С. II, 
11-6 (1675). 

XVIII. Цьігане да і жиди еднм едншь 
•равнн Клим. Вірші, 35.—Вид... Адам оу ве,- 
ликом клопоті и в’ жалости, єдно за дитину, 
а другоє за бвву Пам. укр. м. II, 178 (Рк. 
'Тесл.).—За малимь едень до другаго зь пі- 
стелетовь не стрілядь Літ. Вел. II, 27. — Тра- 

'фйДОСд двомь мужемь тоеюжь переходити 
.дорогою едень по другомь Науки парох. 98. 

Самь едень, один тільки, тільки сам, без 
:нікого. 

XVII. біліла чекаючи якь ворона на поущи 
сама єдна Лік. на оси. ум. 14. 
ЄДЗЕНЬЕ, рн. (под. іебгепіе). їдження, їжа. 
XVII. До єдзеня нашего не шукаєм, тьідко 

що земля... сама родит Крон. Боб. 171-6. 
ВДИНАДЦЕТЬ, ВДИНАДЦЯТЬ, БДИНАЙ- 

ЦЯТЬ, числ. Одинадцять, 11. 
XVII,, йшло єдинадцеть Пановь Ієрслим- 

гкихь Крон. Боб. 236-6. 
XVIII. бдинадцят’ сноповь Пам. укр. м. 

1,158 (Рк. Тесл.).—Звіздь єдинайцят’ ясних ІЬ. 
ЕДИНАДЦЯТЬІЙ, числ. рядовий від«єдинад- 

цять», одинадцятий. 
XVII. 0 годині єдинадцятой почав працо- 

еати бв. Реш. 47-6. 
ЄДИНАКЬ, рм. (под. і^бупак). 1. Одинак, 

одинокий син у батьків. 
XVII. Иночаднй: и, єдинородннй: єдиноро- 

женний, або единак Бер. Лекс. 59.—Плачте яко- 
бьі тобі син едипак умерль Каз. №32, к. 81-6, 

XVIII. Той оумерднй юяоша, єдинакь бувь 
.оубогьіА матки своєд Науки парох. 83. 

2. Чернець. 
XVII. бдинакь—ипокь Синои. сл.-р. 24. 
ЄДИНАНЦЯТЬ, числ. Див. Єдинадцеть. 
XVIII. Кропель крвавнхь вншло з’ него 

единанцять рази сто тнсячей Собр. Прип. 95. 
ЄДИНАЯ ЦЯТЬІЙ, числ. Див. Єдинадцятьій. 
XVIII. Якая єсть част’ єдинанцятая Стмво- 

,да Собр. Прип. 97. 
ЄДИНАЧЕ, прцсл. Тільки, лише. 
XVII. бдипаче: Точію Бер. Лекс. 40. 
ЄДИНАЧЕСТВО, рн. Єднання, єдність, згода. 
XV. Цідовали (кресть)... сь нимь бити 

у приязни и вь єдиначестві Ак. ЗР. І, 54 
(1442).—Государь нашь... сь вашимь госуда- 
ремь хочеть любви и единачєства і,Ь. 134 (1493). 

ВДИНАЧКА, рж. (пол. ійбупасгка). 1. 
Одиначка, одинока дочка в батьків. 

XVII. О дочці своєй єдиначці... запобі- 
гавь... ласки бв. Реш. 156-6.—Дочка єго єди- 
начка Дм. Рост. 36 (1698).—Даль вь малжен- 
етво цорку свою Олгу, аже єдиначку єі міль 
Рук. Хрон. 475. 

XVIII. Дочка єго єдиначка... оумирала Нау¬ 
ки парох. 95 (1794). 

2. Єдиний, осібник. 
XVII. Кожднй человікь... ділу свою маєт 

єдиначку бв. Реш. 139. 
ВДИНАЧНЬІЙ, прикм. Єдиний, одинокий. 
XVII. Зь добрьмь сумненемь умерети и 

предь судомь Божіимь стати хочу, єдиначну 
душу мою убогую вь руки мидосердия Божого 
отдаю Гол. П. М. І, 396 (Зав. Бор. 1631). 
ВДИНАЧОКЬ, рм. Здрібн. від «єдинакь». 
XVII. Вдова... сна міла єдиначка бв. Реш. 

138-6.—Вдові сща єдиначка оужь оуморадь 
Жит. Св. 9. 

XVIII. Сну мой единачьку, сну мой любий 
Пам. укр. м. VI, 132 (Рк. Тесл.). 
ЄДИНЕЦЬ, -ЇДЬ, рм. 1. Старий самот¬ 

ній самець, дж, кабан. 
XV. Аще бо кто оусрдіцеть чернорисца то 

вьзвращаєтьсд или єдинець или свинью Ип. 
159 (1068). 

2. Черщць. 
XVII. Инокь єдиний, єдинець: єдинакь, 

І особливий, особдмвець, виборний Бер. Лекс. 
58.—бдинець—инокь, монахь Синон. сл.-р. 
24. 
ВДИНИТНЬІЙ, прикм. Що Шає, сполучає, 

сполучний. 
XVII. Препинапід отрочна суть десять: чер¬ 

га/; зацдтад , ■ двоточїє: ; точка .; разлтна'; 
єдиимт’яад Ц Смотр. Гр. 14. 
ЄДИНЦЦА, рж. Одиниця, єдитсть, одно- 

цілість. 
XVII. СущестЕо пресщцествеп’ноє, н бжсво 

непостижммоє,-троца єсть и єдиниці Транкв. 
Зерц. Бг 
ЄДИНО, прим. Одно. 
XVII. Инодшьно, єдино всм: Всі снодне 

Бер. Лекс. 58. 
Вь єдино, до кут, в одно ціле. 
XVII. Владимирь Мономахь Русь... муже- 

ствомь вьєдино злучиль Крон. Соє. 105. 
ВДИНОВЙДНЬІЙ, прикм. Однаковий на по- 

зір, ш око. 
XVII. Вода... єдиновірна бручи, розмаи- 

тьіі туши скатки видасть бв. Калд. 261— 
262. 
БДИНОВЛАДЕЦЬ, рм. Див. Єдиновладна. 



Єдиновладний 881 Єдиноистотство 

XVII. И стадся Игорь Руриковичь всея 
Руси... монархом албо єдиновладценіь Крон. 
Соє. 9. 
ЕДИНОВЛАДНЬІЙ, прикм. (яод. іейуііо- 

чТайпу). Самовладний, одновладний. 
XVIII Царь Петрь Адсксієвичь, єдино- 

вдаднимь вь семь року по брату Іоану зо- 
ставши Монархом^ .. рушидь.... ку Азову Літ. 
Вед. III, 383—384.—'Онь огласившися уже 
вь Росіи єдиновладний Гетманомь.... 'учи¬ 
нили гордую и неласкавую на єго одозвь от- 
новідь ІЬ. IV, 37 (ІІов. 1728). 
ЄДИНОВЛАД Ь)СТВО , рн. (пол. іейупо\УІай2- 

ілго). Самовлада, одновлада, єдина влада. 
XVI. Исусь Христось вь церькви Своєй 

хотель меть единовдадьство або монарьхшо, 
аби одинь всего догледадь п рядидь Берест, 
соб. 250.—Трактуєтся о единовдадотві ко- 
стелннмь отца иапіжа Римского Хр. Фал. 
Апокр. 1018. 

XVII. Слова сій Христовн «на томь каменя 
збудуй Церковь мою» напрасно... затягана 
бьівають на единовладство П трово Копист. 
Пад. 355.—За будованемь ся на Петрі Церкви 
жадноє ему оттоль удідьноє единовладство 
не повставаєть ІЬ. 371. 
ЄДИНОВЛАДЦА, рм. (пол. іебуютілсіса). 

Самовладець, одновладщь, єдиний володар. 
XVI. Єдиновдадцею костедиьімь бндь Коя- 

стантинь Великій Хр. Фил. Апокр. 1424. 
■ XVII. Еще за вгоку единовладдн Рркого 
кндзд Володшера Тит. 331 (Єв. Калл. 1637).— 
Святослави Ігоровичь, внукь Руриковь, зо- 
стадь монархом, то єсть єдиновдадцею Крон. 
Ссе. 13.—Нба я земдм єдиновдадца... в’иж- 
джаєть Рад. Він. 1338. 
єдиноволникь, рм. Монотеліт, член 

християнської сети 7-го віку, що визнавала 
в Христі одну волю. ■■ 

XVII. О тєй єреси єдиноводниковь вспоми- 
яаючи ] Копист. Пад. 613. — Андрей... на 
Моноештн, то єст протмвь єдиноволникомь 
єретикомь поставивши Сд... Клмросу Цркви 
Константінополскои причтень бьіваєт’ Тр. пости. 
624. І. 
единоволно, присл. Одною волею, із спіль¬ 

ної волі. 
XVIII. Оць з’ сномь, в’ к?/ні, и единоволно 

гордчость дюбве з’ себе, то єсть Дха испущяєть 
Сімя Сд. В. 4 (1772). 
ЕДИНОВОЛЦА, рм. Див. Единоволншгь. 
XVII. Єретики моноеедютн то єсть едино- 

волци Кн. о Вірі», 137. 
ЕДИНОВ'БРНИКЬ, рм. Одновірець, одної 

віри з ким. 

XV. Аще ди сд крстшни то.*. с нами єдино- 
вірпикь будеши Ип. 95 (988). 
БДИНОДРЕВЕСНЬІЙ, прикм. З цілого де¬ 

рева витесаний. 
XVIII. Судини воднии, единодревеснип, то 

єсть зь єцного древа витісанин Літ. Вед. 
IV, 294 (Діар. Ок.). 
БДИНОДРЕВНИКЬ, рм. Судно, витесане з 

цілого дерева. 
XVII. Хаґань... море в’ правді окрутами 

наподнидь з’ єдного дерева в’доджь оучинендаи 
(и дда того елдінскимь діалектом Моно^уда, то 
єст єдинодревники назьтаютсд) Тр. пости. 
650 (помилкова паґінація). 
БДИНОДУШНО, присл. Одностайно, одно- 

згідно, одномисно. 
XV. Со братома своима с Романомь и сь 

Двдмь єдинодшно ко Хсоу Ву притече Ип. 594 
(1175). 

XVI. А иж мовит єдинодшно, то юж там 
згода, єдною дшею єдньїм ршслом, в’сі ед- 
постайне Рук. Муз. № 513, к. 5. 

БДИНОЗРЯЧНЬІЙ, прикм. Однаковий, од¬ 
накового погляду, однакової думки. 

XVII. (Чдвкь) в поступкахь и пожатій своємь 
не єст’ едипозрАЧішй и уставмчний Тит. 368 
(Е оу 1646). 
вдиноимство, рн. Те саме ймення. 
XVI. Влдиши ли єдиноим’ство: свять Гос¬ 

подь Боги, и гора Сионь свята єсть Сп.. прот. 
Лют. 101. 
БДИНОИСТНЬІЙ,-ИСТОТНЬ1Й, прикм. (пол. 

Іейпдзіпу, , іейпоізіоіпу). 1. Одної істоти 
з ким іншим, одноістй, одноістоттй. 

XVII. Не чедовіка то бещестит, аде Бога 
Єіинородного Сьіяа Єго, єдиноистотного зь Бо¬ 
гом Оцем Арх. ЮЗР. І,XII, 535 (1613).—Бо єди¬ 
ного Господа Іисуса Христа... единонстного 
Отцу Взпр. 13. — Вірують вь стоую не- 
раздідімую и єдиноистотную трцу Транкв. 
Зерц. 42.— Всемогучад Стад и єдиноистнотнад 
Тромце Єз. Вил. 164.—Самь Духь... ані роз- 
ностю натурн, ані розлученем от Отца и єди- 
нородпаго Сина не бнзаєть отдадень, яко бу¬ 
дучи сподечннй, И СПОЛЬИСТЯНЙ, И ЄДИНОИСТНЬІЙ 

! Арх. ЮЗР. І, VIII, 195 (Кн. о Вірі).—Все- 
I моград Стад и єдиноистнотнад Троюце 6в: 
Кадл. 318. 

2. Одностайний, спільний. 
XVII. Зяайдеть неомшне в’ оньїхь єдино- 

истную згоду о дгействїи и оуживаню 
Бжственннхь седмь Таинь Тит. 358 (Еоу. 
1646). 
ЕДИНОИСТОТСТВО, рн. Одноісніеть, од- 

ноі статність. . 
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XVII. Кгдьі визнавать Дха бити отцов- 
ского п сновского, единоистотство згода з’обіма 
словами заровне впроважаемь 0 обр. 264. 
БДИНОКА, рж. Черниця. 
XVII. Инокмла: монаха, мнпшка, черішца, 

або еливока Бер. Лекс. 58. 
БДИНОКРЕВНЬІЙ, прикм. Що народився 

,від тих самих батьків, однокровний. 
XVIII. 0 брате мой єдинокревньїй Вения- 

мине Пам. укр. м. І, 160 (Рк. Тесд.). 
единокь, рм. Чернець. 
XVII. Инок, слов: тол: в’рос: єдмнок’, або 

оуединеньїй. Пустмн’пик розумітися можеть 
Бер. Лекс. 58.—Ласка... Іисуса Христа зо- 
ставала освячаючая єго и прославляючая и 
здсбячая насвятшими цнотами п учинками 
угодними Богу Богоносннхь отцевь, архие- 
реєвь и ієреєвеь и святобливим» єдиноковь 
Копист. Пал. 838. 
ЕДИНОМАТЕРНЬІЙ, прикм. Що народився 

з одної матері одноматіртй. 
XVIII. Оувидідь брата своєго единомтрного 

Вениямина Пам. укр. м. І, 168 (Рк. Тесд.).— 
бдиноматерняя братія... вь Недруги себі об- 
ратишася Літ. Вед. II, 238. 
БДИНОМЬ1СЛЕНО,-МЬІСЛНО, присл. Одно¬ 

думно, одномасно, у згоді, згідно. 
XV. Липо жити брати единомнсдено (X. П. 

единомнсленно) оукоупі Ии. 329 (1146). 
XVI. Влагосдовляємь ихь... единомнсдьно, 

и єдиночестно, и єдиноиравно, правовірно 
жити вь вся віки Арх. ЮЗР. І, X, 71 (1591). 

XVII. бдиномнслнс—инодушно, обще Синон. 
сд.-р. 24. 

XVIII. Діло тое... єдиномислно, едииостай- 
нимь сердцемь и умисломь кончити ЗХОТІЛИ 
Літ. Вед. III, 250. 
БДИНОШСЛЕНЬІЙ, МЬ1СЛ(Ь)НЬІЙ ,прикм. 

Однодумний, одномасний: однодумець, сто- 
ронник. 

XV. Кончакь со єдиномнсденнми своими... 
ми ого зла створи крстьяномь Ип. 612 (1179). 

XVII. бдинообразний: бдиномьісл’ннй, згод- 
дивьій Бер. Лекс. 40.—Вь нашей Русской^земли, 
и по многихь иншихь краинахь св. восточяой 
церкви вь вірі єдиномислннхь Копист. Пал. 
857. —бпископи.... изь заходннмь косте- 
ломь едшшшсльнне, посданьї бьии оть 
квяжате Неверненского Кул. Мат. І, 165 
(1624). — Люциферь зь своими єдиномн- 

. сл’ньши зь власній воли своеи стадься 
злнмь Гол. П. М. II, 370 (Кор. Н. 1645).— 
Вся чернь Дніпровая единомьісльна будеть 
сь чернью городовсю Ак. ЗР. V, 101 (1658). 

XVIII. По таковихь всіхь єдиномислннхь 

и єдинословнихь вотахь... пана Полоцкого 
за доживотного вь граді Кієві обрали войта 
Літ. Бел. III, 549. 

БДИНОМЬІСЛНИКЬ, рм. Однодумець, сто- 
ронтк. 

XVII. Противь РІиколад и єго единоммслни- 
ковь О обр. 192—Со своими єдиноммслники и 
похдібцн Льв. Пал. 27.—Римляне... Гамади- 
іла... забили и єго єдиномнсдники розо- 
гяали Крон. Боб. 189. 

XVIII. Барабаша з єго єдиномислниками 
забито Бел. Сказ. 35. ; 
ЕДИНОМЬІСЛНЬІЙ, прикм. Див. Єдиному- 

СЛ6Н ЬіЙ. 

ЕДИНОМЬІСЛЬНОСТЬ ,рж. Однодумство, од- 
номисність. 

XVII. Склонили срдца вь единомнсльности 
бити Стат. Полоцк. Бр. 3. 
БДИНОПРАВНО, присл. Рівноправно. 
ХІГІ.Бдагословляємь ихь... единомнсдьно, 

и єдиночестно, и єдиноиравно, правовірно 
жити вь вся віки Арх. ЮЗР. І, X, 71 
(1591). 
БДИНОПРИРОДНЕ, присл. Одної природи. 
XVII. А жебьі (Бгь Отць) внпущати еди- 

ноприродне персону міль, жадною мірою 
(Апсдь Павель) нігде не споминаеть 0 обр. 
263. | 
БДИНОРОДЕЦЬ, рм. Єдиний у родині, оди¬ 

нак. одинець. 
XVIII. Адезаньдерь... увес’ світь... побі- 

диль конем своимь єдинородцем, то єсть ду- 
чуфалом Ал. Тиіп. 27. 
БДИНОРОДНЬЇЙ, прикм. Одинокий у ро¬ 

дині, одинак, одиначка. 
XV. Имія дщерь єдинородную Чет,» 1489 р. 

к. 7-6. 
XVII. бдиночаднй: тоєж що и єцинород- 

ний Бер. Лекс. 40—Иночадий: и бдинорд- 
ннй: бдинороженний, або єдипак ІЬ. 59. 

XVIII. бдву дів’ку маю єдинородную Нам. 
укр. м. І, 336 (Рк. Тесд.). 
ЕДИНОРОЖЕННЬІЙ ,-РОЖОНЬІЙ, прикм. 

Див. Бдинородньїй. 
XVII. Иночадий': и, бдинородньїй: бдино- 

роженгіий, або єдинак Бер. Лекс. 59.—Сама, 
єдинорсжоїінй зь нерожоного світла явидься 
Арх. ЮЗР. І, VIII, в. І, 193 (Кн. о Вірі). 
БДИНОРОЖЕЦЬ, рм.Див. Бднорожець. 
XVII. Єдинорожець—инорегь, единорогь Си- 

нон. сл.-р. 24. 
ЕДИНОСЛОВНЕ,-Н‘Б; присл. Згідно у словах, 

одностайно, одноголосно. 
XVII. Нам... єдиноедовне повідали (свідки) 

Прот. Полт. С. II, 198-6 (1688). 
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XVIII. Сій утверждади єдинословні гла- 
голюще, яко Турки... покоя усердствують 
Літ. Вед. І, Прил. 24. 
ЄДИНОСЛОВНЬІЙ, прикм. (йод. ^ебпойоїт- 

пу). Згідний у словах, одноголосний, одно¬ 
стайний. 

XVIII. По таковихь всіхь єдиномислнихь 
її єдиносдовнихь вотахь... папа Полоцкого за 
доживотного вь граді Кіеві обрали войта Літ. 
Вед. III, 549. 
еДИНОСТАЙНЕ.-СТАЙНО, присл. (пол. 

)ебп зідпіе). 1. Одностайно, одномисно. 
XIV. Жалоби на судіхь не бивади суженне 

єдиностайпо Ак. ЗР. І, 2 (1347). 
XVII. бдиностайно—единодушне Синон. сл,- 

р. 24. 
2. Однорідно. 
XVII. Не ижь би міль бити (Духь Св.) 

зь сьша, але аби единостайне и веспод зь 
Сьіномь... причину маеть Арх. ЮЗР, І, VIII, 
в. І, 195 (Кя. о Вірі). 
ЕДИНОСТАЙНОСТЬ, рж. (пол. іейпозіа- 

]п зс). Одностайність, одномисність, одність. 
XVII. бдность—єдиностайность, ссєдиненіє 

община Синон_ сд.-р. 24. 
СДИНОСТАЙНЬІЙ, прикм. (пол. іейпозіа]- 

пу). 1. Одностайний, однорідний, неодмін¬ 
ний- 

XVI. бдиностайная вь бозстві ест истност 
всіхь трох святих персон и каждой зьособні 
Катех. 23. ] 

XVII. З самого долгодітного и єдиностяи- 
ного оуживйн* обьдснмлосд Кн. о Вірі 233.— 
бдиностяйний и пепрервйний хростїю чяеог 
звичай шправоваид и заживші* Бжственннх 
седмм Тйин’ Тит. 368 (Ему, 1646). 

2. Одтцілий. 
XVII. Пояеваж кррь единостййннй,. по- 

віда, а не мйєть ні почйтку ні конца 0 обр. 
275. 

3. Одностайний, одномасний. 
XVII. З’ споднои и єдиностййнои рйдн... 

рицарству своєму сдушнне и належмтнє дали 
нагороди Рад'. Він. 1412. 

XVIII. Діло тое... едипомисдно, едпностай- 
нимь сердцемь и умисдомь кончити зхотіди 
Літ. Вед. III, 250. 
ЄДИНОСТАЙІТБ, присл. Лив. бдиностайно. 
XVI. На містце оть всіхь нась единостайні 

обраное Ак. ЗР. IV, 34 (1590). 
вдиность, рж. (пол. іейупоес). Д. Єд¬ 

ність, одність, одноцілість. 
XV. Церковь Восточная... оть единости све- 

тоі Римскоі церкви хвіядася Ак. ЗР. І, 
56 (1443).—Зь оною светою Римскою и Все- 

динскую церковью приведена єсть до едино- 
сти давно пожеданоі ІЬ. 

XVI. Згода и единость віри єсть вельце 
потребна Ак. ЗР. IV, 109 (1595).—Штурмуєшь 
на тую нашу единость п згоду церковную 
Отп. И. П. кл. Остр. 1051.—Аби единости 
сь костел омь Римьскимь не прешкажало Ангар. 
721. 

XVII. Троцу, котора* оуменшона бити не 
можеть, в единость здучаемь Кн. о Вірі, 18.— 
Почйтокь Вгь ест и слово и Дхь тойже, три 
суть маючій єдмност Гад. М. Пр. 297. 

XVIII. Ажебнсмо завше з’едночеянми були 
щирою любозію з Бгомь, н вь единости хрстіян- 
ской любм Науки парох. 22. 

2. Одність, одинокість, неповторність. 
XVI. Имя Божеє Елогим... не личбою еди- 

ности, але личбою многости викладається 
Катех. 32. 

XVII. Єдині/ точію на днь Дутурґію на єди- 
ном Прстлі должен ест Іереу сьвершити, сія 
бо единость стня Жертви знаменаєть єдину 
смрть Хву Тр. П. М." 251.—Маеть раз толко 
на днь служити сдоужбу бжую, та* бовемь 
единость оферн, значит нам єдіную смрт’ хву 
Наука Іер. В. 
БДИНОСУЩНИКЬ, рм. Хто визнає одно- 

існість бозьхтосіб, православний. 
XVII. Утратили единосущникове, то єсть, 

православній панство Копист. Пал. 857. 
ВДИНОТНЬІЙ, прикм. (пол. ] (Іпоіпу). Од¬ 

ної природи, неодмінний. 
XVII. Дхь Стий: єдинотен бручи, розмайте 

лйскою своєю справрть 6в. Калл. 262. 
БДИНОЦТВ0, -ЦСТВО, -ЧЬСТВО, , рм. 

(дол. ^ебносі^о). 1. Єдність, одність, поє¬ 
днання. 

XV. Зь єго милостью бити у прнязни 
н вь єдиночьстві Ак. ЗР. 1, 53 (1442). 

XVI. Ми... стадо словесннхь овець Хри- 
стовнхь намь оть Бога порученоє, до згоди 
и единоцства вели Ак. ЗР. IV, 77 (1594).— 
Не хотечн зь Римляни до единоцства а згоди 
першоє вернутисе Унія гр. 120.—Згодитися 
сь тими, сь которнми есмо и передь тнмь вь 
единоцьтве бьші Ангар. 603. 

XVII. Во єдиноцтві сь костеломь катоди- 
ческимь... бьщи Ак. ЮЗР. II, 12 (1601). 

2. Чернецтво, чернецький стан. 
XVII. Иночество: єдиноцтво, чернещзо Бер. 

Лекс. 58. 
ВДИНОЧАДЬІЙ, прикм. (ц. сд.). Див. Бди- 

нородньїй. 
XV. Помнсдиль господь богь послати сна 

своєг єднночадог Чет. 1489 р. к. 18. 
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XVII. бдиночадьш: тоеж що и єдинороднни 
Бер. Лекс. 40. 
ЄДИНОЧИТИ, де. (пол. іейпосгус). Єднати, 

з’єднувати, лупити в одно. 
і XVI. Ведебьную братцю... до єдиности све- 
того Рьшьского костеда, яко члоньки нами 
о Христе приймуємь, єдиночимь, прнлучаемь, 
споиваємь п втеляємь Антир. 732—733. 
ЄДИНОчитися, де. (ПОЛ. ]Є(ІП0С2уС 8І§). 

Єднатися, з’ єднуватися, лупитися в одно. 
XVI. Ганили, ижь зь Рьшляньї единочитисе 

хочеть Берест, соб. 192. 
0ДИНСТВ0, рн. Єдність. 

г XV. Мног добрих людий ис правом оумію 
чих радві оуживших и оу єдинстві воли нашеи 
бга и правду знаюч ЮРГр. № 38 (1404). 

0ДИНСТВОВАТИ,дс. На самоті передувати. 
XVI. Отречется чедовікь мира п особь 

единствуеть Сп. Прот. Лют. 151. 
ЕДИНЬ, ЕДИНЬІЙ, чим. 1. Один, єдиний. 
XV. Ми віруємь'' єдину (X. П. єдиному) 

Бу Ип. 73 (986). 
XVII. Наміток чотири, простих три, а ко- 

линского полотна єдина Тр. Черн. Арх. 
Ком. VIII, 101 (1666).—Дав Отць небесний 
всім єдини сакраменти 6в. Реш. 8. 

XVIII. Всіхь до єдиного казнили Вед. Сказ. 
9.—Оть сюду єдина матка наша Малая Росія... 
пришла... вь раздраніє и раздвоєяіє Літ. 
Вел. II, 18.—Дукать единь в десять черво¬ 
вим, Діло о реп. Ак. 21. 

2. Той самий, спільний. 
XV. Язнкь Словіньскни бі имь единь Ип. 

20 (898).—Всеволодь же не хотд того, оже са 
братя сьвькоупида в єдиноу мисль посла кь 
Двдвчема рка има ІЬ. 312 (1142). 

XVIII. О млднцах дорослих сплющнх в 
крі на єдиних ложах с’мтерми свомми Клим. 
Вірші, 90.—Тотн били сестри себе родини 
єдиного Кца ї єдинои мтре Пам. укр. м. І, 
157 (Рк. Тесл.). 

3. Якийсь, певний. 
XVI. Пришодши єдина оубогаа вдова оув- 

рьгда два пінезі 6в. Пер. 18.—И сталосд 
єдиного дна, коди онь наоучадь ІЬ. 34. 

XVII. Члка... назваль малнмь ммромь единь 
с фшгозофов’ поган’скихь Транкв. Зерц. Еа.— 
Жита рвади и за диво єдинь щобь обачивь 
хто снопь жатий Літ. Хм. 78.—Ха... єдин 
жидовия... запнтавь 6в. Реш. 11-6. 

XVIII. бет туть єдина яма глубокая Пам.. 
укр. м. 1,159 (Рк. Тесд.).-(Діяволь)к’каждому 
апслові так’же приходивь... и не могь ни 
в’ єдином гніздо своє оувити ІЬ. II, 221 (Уч. 
6в.). 

4. Один, той самий. 
XVIII. Воль... на єднимь містці устояти 

не можеть Укр. Госп. Пор. 68. 
Единь-другьій, єдинь-єдинь, одт-другий. 
XVI. Мовили єдинь кь дроугомоу 6в. Пер. 

28. 
XVII. бдинь другого поважати оумгати Бер. 

Вірші, 78.—бдино било живоє, а другоє умер- 
лоє Літ. Льв. 237,—Два члки увойшлм вь 
црковь... єдинь фарисей, а другий мнтарь 
6в. Реш. 4. 

XVIII. бдин з едннм в ласці живіте Клим. 
Вірші, 36.—бдиной (жоні) било имя ЛїЯ.-.і 
а другой било имя Рахиль Пам. укр. м. І, 157 
(Рк. Тесл.). —Схожовали са снова его на 
кажднй днь єдинь до другого ІЬ. 264. 
Самі єдинь, один тільки, тільки сам, без 

нікого. 
XVII. Во особливумь замкненю жил сам 

єдин Пер. иссл. и мат. 94. 
8ДЛИНА, рж. (пол. іейііпа). Дерево ялина. 
XVII. вдень з лреложеннхь... казал нама- 

ліовати єдлину древо, ку нбу ростущую з 
горн Рад. Ог. 860. г 
БДЛОВЬІЙ, прикм. (пол. ^Аїощ). Яли¬ 

новий. 
XVII. Инии през Гоферове дерево сосновое 

албо едловоє розумітот Кя. Рож. 8-6. 
БДНАКО,ОДНАКОВО , присл. (пол. ДеПпзко, 

рОшкож»). 1. Однаково, все так само, на¬ 
рівно. 

XVII. бднаково нбо внсокостю и дадекостю 
от землі отстоят Транкв. Зерц. 14,—Всіхь 
тнхь урядовь апостоловь своихь святнхь за- 
ровно и єднако бьіти удостоидь, жадного надь 
иншихь вь нихь не прекладаючи Копист. 
Пал. 339.—Вь той (вірі) и до того часу од¬ 
наково статечне трваєть ІЬ. 1005.—Кождого 
члвка той добротдивнй лкиарь єднано ми¬ 
луючи, єднано дгечить бв. Вил. 56,—Не од¬ 
наково гдь бгь людем даєт Каз. № 32, к. 14-6,— 
бднакіі бовгемь гріхи, єднано каранн бнвають 
бв. Калл. 8.—Тихь діть не вси єднано личать 
Кн. Рож. 29. 

XVIII. Що и на суді потвердиль тими ж 
однаково словами Хоз. Гетм. II, 190 (1706). — 
бднаково мн оу єго руках Пам. укр. м. І. 
16? (Рк. Тосд.)'. ' ~ 

2. Усе тат проте. 
XVII. Чюжіє псн па того кто ихь годоуєт 

єднано брешоут Тест. Вас. 36. 
_ XVIII. Добре смотрити однаково треба, дабн 

тій дієш бщи коротшій оть ока Укр. Госп. 
Пор. 60.—Літо благо било, еднаковоже люде 
мало посіяли бнди Літ. Гукд. 78. , 
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бДНАКОВЬІЙ, прикм. (пол. їейпако^у). Див. 
Єднаний. 

XVII. Не всі еднаковнє люде Жит. Св. 
302. 

XVIII. Слова п способи ихь виражені* суть 
рожніи и не всіяв єднаковіп Науки па- 
рох. (пр.)д. 
ЄДНАНЬ, ЄДНАНЬ ЖЕ, зл. (пол. ]Є<іпак, 

есівакге). Однак, одначе, проте, а проте. 
XVI. бднак’ же тирови и сидонови дег’чій 

боудет на соуді нижди вам бв. Пер. 47. 
XVII. бднакь—и убо Синон. сд.-р. 24,— 

Ти еднакь правовірний христіанине вируй 
модно Ен. о Вірі 8.—бднакь же Гетмань 
Полскій... мался на осторожности Літ. Льв. 
247.—бднакже не зараз кончила 6в. Реш. 
14-6—Але еднакь на замку немало полегло 
Москви Літ. Сам. 145. 

XVIII. бднакь панства и владзи бннаймні 
не стратил Укр.-Р. Арх. IX, 64.—бднакже 
оурожай хліба и сіна бьш Літ. Гукд. 80.— 
бднакь, яко вь словесних людских сказаніях, 
такь и в дітописнихь описаніях усмотрі- 
вши песогласіе, мусілемь вонтпити Вед. 
Сказ. З 
ЄДНАКЬІЙ, прикм. (пол. іеОпакі). Одна■ 

повий, все такий самий, рівний. 
XVI. Тим же били дрг/гіе Аплсве чим бьи 

і Петрь, еднакои Поваги и моци Рук. Муз. 
№ 513, к. 11. 

XVII. Патріархове Всходніи зь Римскимь 
епископомь—еднакой и ровной чести, владзн. . 
бити мають Копист. Пал. 324.—бднакіі бо- 
вгамь гріхм, єднако каранн бнвають бв. 
Калд. 8.—Пекло єднаную маєт’ долготу, ши¬ 
роту и глубиш/ Гал. Кл. Раз. 363,—Люб добре, 
люб зле члку... серце треба міти еднакое 
бв. Реш. 60.—Казала и двораном своим вь 
єднаких ходити шатах... яко и сама Крон. 
Боб. 12-6. 
ЄДНАЛ(Ь)НЬІЙ, -ННЬІЙ, прикм.—листь, 

акт полюбовної згоди. 
XVI. Пообецали, ничимь зьєднанья и листу 

своєго єднаного не внступуючи, а еслибн зь 
нась которая сторона мала чимь виступити, 
єднанья и листу єднанного нарушити, тоть 
маєть заплатить Арх. ЮЗР. VII, І, 28 (1543).— 
Ведлі єдналного и дідчого листу нашого 
всказани били па ней тни заруки, которне 
суть межи нами описаньї Ак. ЮЗР. І, 121 
(І546).—Которне вини будуть на дистіхь 
господарьскихь, п на листіхь єднадьннхь, 
и на листіхь судовнхь н на кожднхь иньїхь 
запнсехь описанн Ак. ЗР. III, 34 (1551).— 
Ваша Милост... перед тнмиж єдначи своими 

оповедали и в листи еднадьнне вписали АгсЬ. 
8ал§. VI, 43 (1559). 

Єдналньїмь обьічаємь, полюбовно . 
XVI. Іїїто би их мл. панове а єдначи наши 

иолюбовннє еднадннм обнчаем межи нами 
знашли, и на чом зоставили, то ми от их мд. 
панов а приятелей и єдначов наших маєм 
Арх. ЮЗР. VIII, VI, 16 (1553).—Я бнд з бра¬ 
том своим описад ся вгоду єдналннм обн- 
чаємь межи себе приняти ІЬ. VIII,, IV, 432 
(1560). 
ЄДНАНЬЕ, рн. (пол. іеОпаше). Чинність 

від «еднатт; згода, погодження. 
XIV. Ми узнаваючи... межи пріятеди єд- 

наніє, чинимь Ак. ЗР. 1, 8 (1347). 
XV. А такт, же на томь єднанню єсми от- 

стали пану Михайлу п*тьдес*ть гривен ЮРГр. 
№ 92 (1458).—А кто би тоє єднаньє з нась 
с обу сторонь оузрушиль, тоть маєт запла¬ 
тити королю п*ть соть копь грошей АгсЬ. 
8ап§. І, 79 (1482). 

XVI. Ку єднаню их привели АгсЬ. 8аи§. 
III, 386 (1531).—Всякне розницн... усмирили 
и нась ку згоде и єднаймо привели Арх. ЮЗР. 
VIII, IV, 381 (1535).—Они дей тих приятелей 
своих меновите в листех описаньїхь, ку оному 
єднаню всіх звести не могли, и сами ач кол- 
век стали, нижди дей брат мой пан Василей 
оноє єднане розорвал и з ними єдпаня приняти 
не хотед ІЬ. 432 (1560). 

XVII. бднаніе—ходатайство, смиреніе Си¬ 
нон. сл.-р. 24,—бднане приняли Ак. Бор. 
4 (1614).—Не бувь в моємь дому помененний Їіеско ні зь яким єднан'емь ГІрот. Полт. С. 

, 142 (1691). 
ЄДНАТИ, де. /пол. іесіпаб). 1. Посередни- 

чити поміж ким, доводити до згоди, пого¬ 
джувати. ■ 

XIV. Кумь єго, которнй же тую речь межи 
ими пріятелекн єднад Ак. ЗР. І, 8 
(1347). 

XVI. Тьі бьі кь намь пословь своихь веди- 
кихь ноедаль, которне бьі могли межи нами 
мирь вічний або перемирьє єднати... Будуть 
межи нами на обі стороні посли ходити и 
мирь вічний єднати Ак. ЗР. II, 137 
(1522). 

XVII. Єднаю—ходатайствую, крощу, укро- 
щаю, молю, смиряю, приповідаю, кратю. 
Єднаючій —смирительннй Синон. сд. -р. 24.— 
Сталь єднат Івана Макаренка, поступивьши 
доброволне за тую всю шкоду коня Ак. Полт. 
Гор. Ур. І, 7—8 (1664).—Єднаючи, утратили 
тисячей шесть грошей Літ. Сам. 120. 

2.—-(собі кого), запобігати чиєї ласки. 
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XVII. И мн благаємо, просимо п єднаємо 
судію милостивого пред судннм днемь 0 обр. 
128.—Не мене (мовить) нехай єднаєть, але 
Господа Бога Коппст. Пал. 1145,—Приходили... 
Затура... єднаючи мою жону за тое побнте 
Прот. Полт. С. І, 22 (1674). 

3. — (кому що), здобувати, набувати ко¬ 
му що, виробляти кому що в кого. 
І XVI. До отца папежа, єднаючи соб» ласку 
оть него... посланцов... послали Отп. кл. 
Остр. И. ГІ. 409. 

XVII Несмертелную тогдн за то славу отн 
духовенства своєго в. м. собі єднавші Ак. 
ЮЗР. II, 46 (1608).—Што ся за них’ отправуєт’ 
великій имь єднает’ пожмтоки Тр. пости. 37.— 
Дарн оу Пановь єднають ласку людемь Тит. 
309 (Ео’^ста, 1633). 

4. —вг малженство, змовляти до одруження. 
XVI. За енна своєго иншую панну в мал¬ 

женство єднаєть Арх. ЮЗР. VIII, III, 49 
(1564).* 
ЄДНАТИСЯ, де. (пол. ]ейпа6 ві§). Єдна¬ 

тися, годитися, приходити до згоди. 
XV. Вси хрестіяньскіи государеве, колько 

ихь суть п всеі сторони западу Италійскихь 
странь, єднаються и готовяться, ц хотіли бн 
стояти напроти погани Ак. ЗР. І. 183 
(1499). 

XVII. Ие долго з собою гнгавают’сд зарази 
еднают’сд Гал. Кл. Раз. 1,190. 
СДНАЦКЬІЙ, прикм. Див. Едналньїй. 
XVI. Листи еднацкии под печатми... собі 

єсмо взяли АгсЬ. 8ап§. VI, 35 (1558).—На 
угоду з нами вшоль еднацкимн обичаємь, 
где ж ихь милость панн едначи, на листе 
еднацкомь меновите описание Кн. Гродск. 
Луцк. 373 (1571). 
ЄДНАНЕ, присл. Одначе, аж, проте. 

і XVIII. Хотяй онь младь, єдначежи умоми 
стари Ал. Муз. № 488, к. 17. 
ЄДНАЧНЬІЙ, прикм. Див. Єдналньш. 
XVI. Просили єсмо... аби ихь милости ра¬ 

чили тне незнаски и розницн наши едначнши 
угадлившь обьічаємь поскромити Арх. ЮЗР. 
VII, І, 27 (1543). 
ЄДНАНЬ, рм. Роз’шць, полюбовний суддя, 

посередник. 
XVI. Просили єсмо... пановь обндвусто- 

ронннхь едначови нашихь о поиложене пе- 
чатий Арх. ЮЗР. VII, І, 28 (1543).-Мн судьи 
и едначи полюбовьнне, з обу-сторонь взятнє: 
оть п. N а оть князя N Кн. Земск. Луцк. 
№2094к. 52-6(1562).—Ви томи листе написано, 
ижь ми едначи на обедве ст^роне дали тоть 
листи Арх. ЮЗР. І, І, 176 (1583).—(Єретик— 

Христа) ходотаєм едначем... слугою своим 
(вважає) Пам. укр. м. V, 186 (От. Зиз. 1596). 

XVII. Едначи—поередпики, ходатай Синон. 
сд.-р. 24. —їди нємовді'а межи собою зго¬ 
дити,. обирают себ» за еднача албо судію 
Пармса Рад. Він. 907. 

ЄД(Ь)Н0, присл. (пол. ]Єс1по). 1. Тіль¬ 
ки, лише, іно. 

XVI. А которнй держати будеть едио кор 
чму пивную, тоть маєгь давати двадцать гро¬ 
шей Ак. ЮЗР. І, 85 (1534).—Міль дочкоу 
ед’яо единоу 6в. Пер. 43.—Едьно тол’ко ві- 
роуй боудеть з’дорова ІЬ. 

XVII. Етно — точію, кромі Синон. сл.-р. 
24. — Вшитко забрали, що едно бшо ви 
замку Літ. Льв. 256. — Не зь иньшого чого 
походит: едио з самой пихи 6з. Реш. 5-6.— 
Ничого болти не доста лося ему, едно той 
шмат сукна Крон. Боб. 385-6. 

XVIH. Ність там ничого иньшого, едно 
води Ал. Тиш. 90.—Щож тепер, братіє, маємо 
чинити? Едно мусимо плакати Пам. укр. 
м. І, 315 (Рк. Тесл.).—Там тол’ко било члвка 
прведцого оу Содому и Гоморі, едно ДОМ 
Лотовн ІЬ. 332. 

2. Як тільки, скоро, скоро йно. 
XVII. Скоро едно отворятн оуста, .зарази 

вмлітуєть с тіла дша Лік. на осп. ум. 5.— 
Едно скон’чили свою піснь старци, ажь за¬ 
рази наступила музика Рад. Він- 36. 

3. Однаково, а все ж. 
XVIII. А колко живучи едно день смерт¬ 

ний прийдеть Клнм. Вірші, 9. 
ЄДН ОДРУЖИ О, присл. Разом, одностайно. 
XVIII. Противь непріятеля креста Господня 

еднодружпо ставать Літ. Вел. II, 210. 
ЄДНОДУШНО, присл. Див. Єдинодушно. 
XVII. По Воскрсніи Хвомь... били всі 

Апсдьі єдиодріно в’ купі Гал. Н.н. 14. 
ЄДНОИСТНЬІЙ, прикм. (пол. іеЛпоієІпу). 

Див. Єдиноистний. 
Х\ І. Дхи СТНЙ ЄДНОИСТНЬІЙ єсть снови Рук. 

Муз. № 513, к. 25. 
XVII. С котрого то Оца, и Дхи Стмй похо¬ 

дить на Сні єдноистномь опочиваючи Бер. 
Вірші, 92. 
ЄДНОКУПНЕ ,-НО, присл. Купно, разом, 

укупі. 
XVII. бго родичи зьишлися всі єднокупно 

ділитися скарбами єго 6в. Реш. 179.—Ради- 
лисмос еднокупне яковими кшталтомь из про- 
ступиннміги явьннми злочинцами... вчинити 
карт Ак.Бч). 97. 
ЄДНОКУПНЬІЙ, прикм: Кутий, спіль¬ 

ний. 
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XVII. Сяолних або едяокупннх гріхоз... 
варуйся 6с. Реш. 213-6. 
ЕДНОЛБТНЬІЙ, прикм. Однолітній, одно¬ 

літок. 
XVII. Діда дль очищень своего офгару 

біранка ецяолгатного Гад. Кл. Раз. 126. 
ЕДНОЛБТОКЬ, рм. Одноліток, однолітня 

рослина. 
XVIII. Дубини еднодітокь паростокь на¬ 

різати зсршковь Мдр. дом. діч. 33. 
БДНОМЬІСЛНЬШ, прикм. Дме. Бдиномьі- 
шньїй. 

XVII. Ияодшанй: Едномчзлннй: згодний 
Бзо. Лзкс. 58. 
V БДНОМЬІСЛЬНОСТЬ, рм. Див. Бдиномисль- 
«ость 

XVI. Дзбрую згоду и едномьісдьность вки- 
нень змь споровь и секть рвати и дсовати котячи 
Хр. Фчл. Апокр. 1594. 
еднаокьій, -ЧНЬІЙ, прикм. (нод. 

|ейп )0С2пу). Одноокий, з одним оком 
XVII. Олаь невіета вшетечяищ елскопові 

(обьзила), же злотяикь едноокій могль того 
доказати 35. 1693 р. к. 197-6. 

XVIII. Половину сзгата едаоочяий может 
зріт’ Кдіш. Вірші, 42. 
, ЕДНОРАЗЬ, присл. (пол. ]оПпогаг). Раз, 
одного разу. 

XVII. Етноразь віру христіанску оть сто- 
дащьі аностолской Константиноподской при- 
няль Копист. Пал. 1005. 
* ЄДНОРОЖЕЦЬ, Шрм. Баєчне звіря по¬ 
дібне до коня, з рогом на лобі. 

XVII. Едияорождь: Еднорожсц’, тоєжь що 
її Ияорогь Бер. Лекс. 40.—Жидовь назьі- 
ваеть Хс, забойцовь свомх’: явами и еднорож- 
дами Гад. Кл. Раз. 466.— Еднорожец тое 
:мает до себе же рогом своим доткнувшись 
.вод, виганьєт трутизну Рад. Ог. 461 
БДНОРОЖОНЬІЙ, прикм. (нол. )ебаого- 

сігону). Див. Единородньїй. 
XVII. Сяа своего єднорожоного Тр. пости. 

22. 

ЕДНОСТАЙНЕ,-НО, присл. (пол. іеОпозіа]- 
їііе). 1. Одностайно, одномасно, разом. 

XVI. Воєвода... едностайне згодную здую 
мисль в’ росїіорошено приводить От. кл. 
Остр. И. П. 402.—А иж мовит единодшяо, то 
їож там згода едною дшею едньїм умислом, 
в’сі едностайне Рук. Муз. № 513, к. 5. 

XVII. Там едностайне, прудко завитайте 
Панеґ. 28.—Той обрань бити маеть на ко- 
торого вся братія одностайні позволит Стат. 
Полоцк. Бр. 13.—Просимо жь вси его едностай- 
де Рад. Ог. 919.—Тии всі єдностайно падши, 

хвалу воздали 36.1693 р. к. 78. —Поода 
лисмо всі едностайне оную свою часть Ак. 
Подуб. 15 (1698). 

XVIII. Повинни виконати присягу ретелне, 
едностайне з начшгникомь и полковникомь 
сво(и)мь Фздоренкомь Взд. Сказ, 81—Якого 
прикладомь и прочіи побудившися до тих 
рейментарозь едностайне склонилися Літ. Взд. 
IV, 22 (Поз. 1728). 

• 2. Одностайно, однорідно. 
XVII. Питаю тебз, натура Бзкаь чі «уні- 

формітер», едностайне ест’во всгахь трохь осо¬ 
бах’ Гал. М По. 287. 
ЕДНОЗТАЙНОСТЬ, рж. (гол. ]'еПпозіаіпозс). 

Одно-тйніст>. 
XVII. Простота: цростацство, щмрость, ед- 

ностяйность Бзр. Лзкс. 130. 
XVIII. Утверждеяно во віки едностайность 

во всемь заховат би, а для разяой віри 
крозопр-олития не чинить Стат. 34. 
ЕДНОСТАЙНЬІЙ, прикм. (пол. іеДаззІ^'пу). 
1 Одностайний, „.однорідний. 
XVII. Ужяваня уставічного и одностайно¬ 

го не мають Копист. Пал. 787. 
2. Одностайний, одномасний, одноголос¬ 

ний. 
XVII. Воіхь оучоанх’ одностайний єсть го- 

лось Тят. 268 (П. Мзг. 1632).—Хс... не з 
росказань Оцевского, але з доброи волі своеи, 
едяостайнои Оц'.ви и Дхови стому... иа світь 
посланий Гад. М. Пр. 35.—Тріумфь немогл’сь 
отправовати без всего сенату сомзволеніь и 
едностайного пожадань Рад. Він. 48.—Всі 
едностайними голоси на неи вотовали Рук. 
Хрон. 365. 

БДНОСТЬ, рж. (пол. зебпозс). Див. Бди- 
ность 1. 

XVI. Вступили до братства церковного, и 
еще же на соборі Берестейскомь чрезь листи 
и посли свои пріймиди едность и зь брат- 
ствомь нашимь Ак. ЗР. IV, 44 (1592).—О ед- 
ности костеда мовитися будеть Хр. Фил. 
Апокр. 1226. — Хто би вічнои едности и 
моцннмь покою перемирем звязанои милости 
не змчиль Отл. кл. Остр.И. П. 430. 

XVII. Едность — единостайность, соедине- 
ніе, община Синон. сл.-р. 24. — Отць, Снь 
и Дхь стий, иже повность и едность истности 
з собою мають Кн. о Вірі, 9.—То єсть 
нетканая мидость и едность—заховати то, 
щто зь початку приказано и подано Копист. 
Пал. 320.—Жаль за гріхи и сповідь нехай 
едность мають Тит. 133 (Земка, 1625).— 
Ариян... до едности віри приведи 6в. Реш. 
235.; 
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XVIII. Тое раздвоеніє привести до перво- 
бнтной едности Літ. Вед. II, 18.—У зднхь 
едпость неспасенная тая, а наша єдность спа- 
сеть вірннхь наст. Іер. Мих. 267. 
Бьіти вт> еднести (зь кимь), бути з ким за 

одно, спільно з ким чинити. 
XVII. Спрнсягдися люде в божници ваало- 

вой бьіти з ним вь едности Крон. Боб. 67-6. 
Єдность взяти (зькииь), з'єднатися з ким. 
XVII. Сей світь... не можеть зь тьім... 

світом сполковатися и едност зі. собою взяти 
6в. Реш. 146-6. 
Єдность вчинити межи собою, поєднатися 

між собою, погодитися з собою. 
XVIII. Ксензьі просили Вронского вчинити 

межи собою єдность Зап. Черя. Губ. Ст. Ком. 
І, 254. 
ЄДНОТА, рж. (пол. і елі по іа). Див. Єди- 

нрсть 1. 
XVI. Прожно тедьі зь єднотьі сь костедомь 

Римскимь поровяапьє кондицій своей сь кон¬ 
дицією духовннхь Римскихь наши духовяиє 
собі обіцовати... мають Хр. Фил. Апокр. 
1732. 

XVII. Приняти до едяоти церковной Рук. 
Хрон. 260. 
ЄДНОХОДА, рж. (пол. іебпосЬсйа). Певна 

кінська хода, коли кінь одразу ступає передньою 
і задньою правою ногою і передньою і задньою 
лівою ногою. 

XVII. дзнкь Латінскіи до оученои Конскои 
єдноходьі: а Грецкій до прирожсяои ровнаєт’ 
Тит. 74 (3. Копист. 1623). 
ЄДНОХОДНИКЬ, рм. (пол. ]Є(1посЬосІііік). 

Кінь, що ходить «єдноходою». 
XVI. Или не відаєшь, яко на тьіхь... дрьі- 

кгантахь, ступакахь, едноходникахь... о жи¬ 
воті вічяомь мислити—вьмістити не можеть 
Ак. ЮЗР. II, 215 (И. Виш.). 

XVII. Можеть незле прировпати розумь 
Грецкій до самородного ходу или до едноход- 
ника коня, которнй піколи не ухибить и поти 
трваєть еднаковь, поки коня ставаєть Копист. 
Пал. 901. 
ЄДНОЧАТИ.ЄДНОЧИТИ, де. (пол. ]Є(1по- 

с2ус). Див. Єдиночити. 

XVII. Одно то што єго з Гсдем Бгом едно- 
чидо Жит. Св. 408-6.—Я не отдаляю, ани раз- 
діляю, але спояю, едяочу и злучаю мона¬ 
стиря Ворколабовскій сь монастнромь панен- 
скимь Кутеинскимь Ак. ЗР. V, 70 (1641).— 
Любовь... свАзрть и едночаєтволю чдвйческую 
з Бжією Домецк. 56. 
ЄДНОЧИТИСЯ, де. (пол. іейпосгус зі§). Див. 

Єдиночитися. 

XVII. З костедомь Римскимь ЄДНОЧИТИСЯ не 
хочемо Пам. КК. І, 129 (1621).—До челові- 
ковь неповинннхмн міти люби болшей и 
зь ними ся едночити Копист. Пал. 321,—До 
нечмстьіхь духовь приставаєть и з’ ними ся 
едночить 6в. Вид. 13-6. 

XVIII. Для того вдиваєтея Вода сь Винсмь 
абнея презь тоє значило зедноче.не Бга ншего 
Іса Хрста сь нами дюдми, яко єдночитея Вода 
сь Виномь Собр. ІІрші. 19. 
єдночьство, рн. (пол. ]Є<іпос%о). Див~ 

Єдиноцтво. 
XV. Взяли єсмо приязнь и едночьетво зь 

нашьімь старшьімь и милимь прьіятелемь, 
зь великимь княземь Казимеромь... и шдюбили 
єсмо и ціловали (кресть) ми сами, и пани 
рада наїла, и вся наша земля, бить намь сь 
нимь у приязни и вь едночьстві Ак. ЗР. 
І, 60 (1447). 
ЄДНУСОКЬ, рм. Дукач, жетон. 
XVIII. Еднусковь вмісто Дукатовь еребро- 

поздащеннихь девять РКПЛ. 69. 
ЄДНУСОЧОКЬ, рм. Здрібн. від «еднусокь». 
XVIII. Еднусочковь еребряних под фініеь 

два РКПЛ. 69. 
ЄДЬІНАЧКА, рж. (пол. ДДупасгка). Див. 

Єдиначка 1. 
XVIII. Тамь єго стрітила жона єго и дів’ка, 

єго едшач’ка Пам. укр. м. І, 336 (Рк. Тесл.). 
ЄДЬІНАЧОКЬ, рм. Див. Є/рначокь. 
XVII. 2аш єупасгка зтсоїю іейупасгка 

8Йе па гоНоз'и жлІиКгоЦ. Леті. 1,116 (1648). 
ЄДЬІНЬ, числ. (пол. ]еДуп). Див. Сдень. 
XVII. Людь едьшь Татаре вибрали, дру¬ 

гій оть меча погинуль. Літ. Льв. 264—265. 
XVIII. На Вояшю едьт са ошукаль не- 

боракь Клим. Вірші, 24. 
єдьно, присл. „Див. Єд(ь)но. 
ЄДЬНЬЕ, рн. їдження, їжа.'- 
XVII.,'Ничого... неробити, окром того йу> 

до едіня належит Крон. Боб. 43. 
ЄЖЕДЕННО, ЄЖЕДНЯ, присл. Щодня, що¬ 

денно. 
XVIII. Козаки черезь увесь тоть чась, безь 

жадного бгурства и ліности ежедня... ручай 
гатили Об. Черн. 118.—Ежеденно тескначи 
по вм. добродійці горше себе тимь дебілі- 
туєть Арх. Сул. 208 (1732). 

, ЄЖЕЛИ, зл. (под. іегєД). 1. Коли, як, якщо. 
XVII. Если же—ежели, ащеже Синои. сл.- 

р. 24. — Кжели хочете у згоді зь нами меш¬ 
кати, чингате намь справедливость Літ. Льв. 
252. 

XVIII. А єжели з давних оних писареі 
славяно-козацких и записаль хто памятство- 
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ванія ГОДНОЄ во время їх бившое діяніє, то 
записадь тилко для себе Бел. Сказ. 2.—Ежели 
така вь томі вола Бжад, чи хочемо, чи нехо- 
чемо зносити мі/симо Науки парох. 50. 

2. Чи. 
XVIII. Не відаю, ежели в жизііи сей тяж- 

чайшое що єсть сердцу людскому яко тоє, 
кгди без найменшой вини, бнвають в кого 
отемлеми вдасніє добра Бел. Сказ. 21. 
ВЖЬ, рм. їжак, Егіпасеш ещораеш. 
XVII. Ежеве не даютсА поймати п’сомь дла 

остротмнь своихь Транкв. Зерц. 37. 
СЗД.А, рж. (пол. іагсіа). Кіннота, кава¬ 

лерія. 
XVIII. Когда натерли на піхоту и коней 

возовихь много побили, мусіла и езда зь 
коней зсідати Літ. Вед. IV, 10 (Пов. 1728). 
ВЗДЕЦЬ, рм. Хто їде конем, їздець. 
XVII. Втой битві конь єсть тіло, а дша 

«здець и воевникь Транкв. Зерц. 28.—Виво¬ 
дить коня блідого... на которомь ездець сі- 
дить Транкв. П _Мн. 166. 

03ДИТИ, де. їздити. 
XV. Єздати в стани к нимь (татаромь) 

Ип. 848 (1261). 
XVI. Хто аньтимиси даваль? питайтеся: 

где по нихь ежджано Антир. 945. 
XVII. Не допускаючи дороги старожитней 

ездити .Прот. Полт. С. II, 14-6 (1676)., 
XVIII. Иізьішш значнійшимьтовариствомь 

украинским ездиль до него Взл. Сказ. 
14. 

03(Д)НЬІЙ, прикм. (пол. ізйбну). 1. Ужи¬ 
ваний до їзди. 

XVI. Видел єсми.... наполи... стерньжитную 
и шляхь возов и коней єзинхь немалий Ж. 
Курб. 1, 61 (1575).—Кони ездньїє Арх. ЮЗР. І, 
I, 164 (1588).—Болшеи ста коней ездинхь ІЬ. 
279 (1590). 

XVIII Ездніе н стадніє коні Оп. ст. Млр. 
II, 138 (1721). 

2. Кінний. 
XVI. Людей розного народу єзвьіхь болінь 

няти соть чоловековь Арх. ЮЗР. І, І, 224 
(1586). 

XVII. Зь войскомі пішимь и ездньмь 
Рук. Хрон. 443. 

XVIII. Шляхь битїй бил би полтора пьрута' 
широкій, а возь порожній уступім би наклад¬ 
ному тежь коли пішій єздному Стат. 62-6. 

3. їздець. 
XVII. Ездньїй—сьнузникь Синон. сл.-р. ^24 

—ІІриєхали ездньш... великиє и чорньїє Жив. 
Св. 114. 
ВЗЕРО, рм. (ц. сл.). Озеро. . 

XIV. Обаподь езера люди живуть Ак. ЗР" 
І, 2 (1347). 1 _! _] 

XV. И бьяхоу бо са идоуще в кроугь при. 
езері Ип. 642 (1185). 

XVII. Стоявь Іс при езери Генисаретскомі 
Єв. Реш. 133—Смерть и адь вьвержена бнета 
вь 6 зеро Огяен’поє Рад. Він. 49. 

XVIII. Забрнудесь глибоко вь душепагуб- 
ноє езеро гріховноє Літ. Вед. II, 31. 

630ВИЩЕ, рм. Місце, де поставлені «ези». 
XVI. Записаль єсми.... селище... сь озернт 

и сь затони, и зь бобровими гони, и сь осет- 
рими лаками, и сь ези и сь езовищи Ак. ЮЗР. 
І, 45 (1512). 
еЗУВИТСКЬІЙ, ВЗУВЬТСКЬІИ, прикм.. 

Єзуїтський. . • 
XVIII. Вь Лвові обрітаєтея Академія Езу- 

витская Гр. Барск. І, 4.—Развращенни бо. 
бяху сердца ихь оть поученій езувітскихь- 
ІЬ. II, 218. 

63УИТА, рм. (пол. іегиііа). Єзуїт, член 
войовничого католицького чернечого ордеру, що- 
його .заломив Ігшт Льойоля. 

XVII. Сами езуитьі... по жолнірску убрав¬ 
шися Наука о прот. ун. 21. 
ВЗУИТКА, рм. Здрібн. від «езуита». 
XVII. Хочай єзуитка,молодий, хочай світ- 

ский Наука о прот. ун. 21._ 
03"Ь, рм. Загати на річці ловити рибу, із. 
XIV. На Лисці езь и устье Ак. ЗР. І, 2» 

(1399). 
XVI. Да,дь ми... и сь бори, и зь лови зві¬ 

риними и пташьими, и зь ези, и зь озерьх 
Ак. ЮЗР. І, 35 (1507). і 

XVII. В забиваню езовь... шкоди чинити... 
не важидся Оп. ст. Млр. II, 300 (1694). 

XVIII. Позволенно... на реке Сулою бе- 
регахь и езахь засипать греблю Арх. Мот. 
150 (1742).—Когда би кто езами ріки порто- 
віє застановиль Права, 122. И 5 

ВЛ(Л)ЕЙ, рм. (ц. сл, з гр. йат).. 
Олива. 

XVI. Елей (албо масло) хворьаь светигеї й 
тьмь дети при кращенью помазуєте Антир. 973. 

XVII. А по цілованій ллгеть ещеноначал- 
никь на оумерлого едлей О обр. 117. Сама- 
рянинь... елеем и вином сердечне єго опатрив 
Єв. Реш. 12— Да даст ти Бгь... вина и ележ 
Крон. Бгб. 19-6. 
ВЛЕНИЙ, прикм. від тень». Оленячий. 
XVII. Ругь: яко ш/зій, бараній, коровійт 

єлбній Бер. Лекс. 140. — Образь РаспАТіа. 
Хва в’ поеродку рогоьь елених О обр. 14. 

XVIII. Купилемь рукавички тепліє бобромь. 
опушеній еленіи Дн. Марк. II, 214. 
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БЛЕНЬ, БЛЕНЬ, рм. (ц. сд.). Олень. Сегуиз 
«ЬрЬиз. 

XVII. Не есте прудкий елень Жит. Са. 
■89-6.—Пзтрь... щукадь, якь едень води, Гсда 
своєго ІЬ. 46.2-6.—Гдн оугаяліся на пут 
за еделеиь, видінь оу того єдєяа кресть межи 
рогами Гад. Кл. Раз. 333.—Натрафлль сам 
цесар еденя Крон. Боб. 367. 

XVIII. Рогь еденя зладить... в пиві да¬ 
вать пить Млр. дом. ліч. 19.—Сут гадове 
так велякіе, же и еденя пожярают ЇІдм. укц. 
м. IV. ЗОЇ (Сок. Рк.). 

0ПЇТА, р. мн. (пол. іеШо). Див. Елита 
XVII. Воєвода росказал чотирем онравцом 

аби еи моцзо бято аби видали едета Ж-іт. 
■Сз. 10. 

6ЛИНА, рж. Ялта. 
XV. Градь жз єдиною сьтворень би Ид. 

(X. її.) 825 (1254). 
XVII. Дерево сетим зовут то другій кедром 

або єдиною Кл. Рож. 43,—Чекали содоми 
її дерева, чамь би приступь чинити и палити 

■огорожу городовую, бо бьііа зь елияи учине¬ 
ная Крщ. Сзо. 274. 
БЛИНЬ, рж. Див. Спина. 
XV. Градь же едияью створень би Ия. 

«25 (1251). 
6ЛИТА, р. мн. (пол. ізіііа). Нутрощі. 
XVII. Елита —утроба Сяяон. сд-р. 24.— 

Крук’, голова в’ коронах’, новина, остоя, елита, 
знань и мечі, воини и покоя—значать твои 
ділности к’ тому набожеяство Ого. Ззм. 82 
(1628). 

ЕЛМУЖНА, рж. (пол. іеїтигпа з гр. 
£1$іг]Р,оз5уіп). Милостиня. 

XVI. Вбогямь на едмужзу давати Ак. ЮЗР. 
І, 76 (1529).—Аби на церкви на шпитали 
и убозству єлмужньї роздала Ж. Ктрб. І, 
.255 (1585). 

XVII. Миле из рукь вашихь едмужну 
.приймаю Др. О.І. Ч. Б. 170. 

ЕМШАНЬ, рм. Див. Евшань. 
XV. Дій емоу пооухати зедія именемь ем- 

шан Ич. 716 (X. II.) (1201). 
БНДЗА, рою. (пол. і^йга). Пекельна бо¬ 

гиня в літології, фурія. 
XVII. Езменмдн, маж. чс: еядзи пекеднни 

в’мйсто вдосовь годовнихь оужі мають Бер. 
Лекс. 268. 

ЕНЕРАЛНО, присл. Загально. 
XXVIII. Артикули... єнерално сроки зем- 

■скіе давать в позвахь шестонеделшє, іміють 
свою ексцепцію_С. і Р. 13-6. 
ЕН ЕРАЛНЬІЙ, прикм. (под.]'епега1пу з дат. 

репеті Ііз). 1. Загальний. 

XVII. її) судЬ твоемь страяшмь всена- 
родномь, опомь, моздю, трибуналі енврал- 
номь Тит. 171 (3. Копист. 1625).—Пезное 
своє енераляое, адбо повшехное мюгя могли, 
наззиеко Рад. Ог. 432,— Просити Гда Бга... 
абиеми огладили црство его по восганю всіхь 
еиерал’номь Шумд! Ззрц. 28. — Учинивши 
рщ енералпую, албо сеймь... Крака... об¬ 
рали слбі згодне всі за кинзи Крон. ІІолск. 
352. —Тогороку зобрадься... соборь... ене- 
радний вселений вторий Кзон. Воб. 293. 

XVIII. Цзсарь христіяяскій зь французомь 
и иянима монархами христіянскими міеть 
прійги до енералной згоди и союза Літ. Бел. 
III, 428,—беть постановлений на Ояодіхь 
бяерадних’, или Сіборяьіх’ С)бр. їїрип. 93. 

2. Головний, найвищий', прикладаться до 
тзоз найвищих адміністраційних посад, су¬ 
дових інстанцій тощо. 

XVII. В)3янй енеральчьій воєводства Во¬ 
ли нского Арх. ЮЗР. VIII, III, 521 (1606).— 
Одержаний декрзть от плов судей енерадиих 
Ак. П)лт. Гор. Ур. І, 3 (1669). —їїодуботокь, 
буячучдій енерадній Ак. її одуб. 2 (1674).—Пи¬ 
сар и намісник судов войжовьіх еяераляихь 
їїрот. Подт. С. II, 54-6. (1678).—З енералной 
войековой канцелярій канцеляристь їїетрикь 
уйяшь на Зшороже Літ. Сім. 182. 

XVIII. Засталь уже єнералний обозь всего 
войска коредевскаго збіраючнйся в совокуп- 
деліе Вед. Сказ. 72. — Оурядь Наміглііцтва 
єіералнаго єсть судити вси справи цалия 
Діецезш С)бр? Прин. 72.—Доходи... на ви- 
стачаяе всякихь ідотребяостей до артялерии 
енералной употребляно Унів. Дан. Апсст. 
61 (1729).—Вручидь єго ясневедможности гра¬ 
моту о опредіденіи маетности старшині ене- 
ралной Дн. Хан. 37. 
БНЕРАЛСТВО, рн. (пол. ]ЄпзгаІ8І\го). Вій¬ 

сько під проводом генерала. 
XVIII. бще прибило з Померании їсилко 

єяерадствь войска шведского Бел. Сказ. 
127. 
ЕНЕРАЛЬ, рм. (пол. зепсгаї з фр. непегаї). 

1. Військовий старшина, що командує ар¬ 
мією. 

XVII. Надь которимь войскомь старшимь 
биль ксіонже Дебаденть енераль Літ. Сам. 
180. 

XVIII. Приказаль пилно своммь єнералбмь... 
людь вомдекий собирати Вед. Сказ. 121.— 
Чрезь тиждень при себі оного посланого єне- 
рала маіора... отправил потомь честно ІЬ. 

2.—возньїй, головний судовий слідчий воєвод¬ 
ства або повіту. ■ ■ ■ .> 
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XVI. Я Марек Барановский, енера ивозний 
земский симь внзяаваю Арх. ЮЗР. І, VI, 
108 (1594). 

XVII. Возний енерал воєводства Києвского 
Год. П. М. І, 54? (Вьш. кн. К. 1633).— 
Пал.Изб. 1,12 (1640). 

XVIII. Сознане возного еяерала Он. Док. 
68-6. 

ВНЕЦЬ, рм. (под. ]епіес). Полонений, бра¬ 
нець, 

XVII. Стал’сА енцомь в’ Взлошехь Тит. 84 
(П. Бер. 1623). 
ЄНО, ВНОЖЬ, присл. (пол. ]епо). 1. Тільки, 

лише, іно. 
XVI. Жоден не єсть добрий єно сам Богь 

6в. Вол 63,— Нестерь... ни ко чому НЄЗІШЬСа 
енолсь брать его... на брата своєго сознадь 
Ж. Курб. І, 295 (1588).—Але будовати и рос- 
казовати еи не позволили, єно самое братство 
Арх. ЮЗР. І, XI, 70 (1600). 

XVII. Італійскад бестїа Калаврїйскїй Бар¬ 
дам’... попросту всю силу и енергію, то ест 
справу Тріупостаспаго Бозства, и вшелАкую 
зацпост’ якла єно єсть Бозскои наи/рн, ство¬ 
реную бити розумом своим’ заразливими муд- 
роваль Тр. постн. 396.—Не о чом шом’, єно 
о справах п поступках’ вшєлдкихь людских, 
мудрец розуміючи мозит’ Тит. 311 (Парам. 
1634).—Не о ком иншом, єно о самих простач¬ 
ках... мовит гдь бз. Реш. 2.—Шрвая заповідь 
не иная, єно любити Бога Дм. Рост. 5. 

XVIII. Бо не может иначей бити, єно так 
їїам. укр. м. І, 169 (Рк. Тесл.).—Аби тамь 
жадень не входпдь, єно котрий би маль доз- 
воліва от бискупа ІЬ. IV, 236 (Присл. Рк.). 

2. Як тільки, скоро, скоро йно. 
XVII. Ечо са оуродила, на о что такь Бга 

не просила, якь о тоє Рад. Ог. 636. 
ЕНОКОЛВЕКЬ, присл. (пол. [опокоішек). 

Тільки но, лише тільки. 
XVII. Гді єно колвекь отступникь вспоми- 

паєть о патріарсі, всюди овьш слова прйши- 
ваеть Копист. Пал. 723,—Все што єно коявек 
ку збуреяю того Великого Царствуючого Мгаота 
належало, з’готовдаєт’ Тр. постн. 658.—Всему 
доброму коренемь любовь єсть; которой штоса 

. єаокол’векь або прогавить, або на згубу т 
стоить, все тоє отдалАТИ от пась оучить нас 
Гсдь и отгонмм @в. Калл. 59. 
ЕНЧАРКА, рж. Яничарська рушниця. 
XVIII. Енчарка, сребромь оправная Мат. 

для общ. б. 86 (1752). 
ЄНЧАТИ, де. Ячати, болізно кричати. 
XVIII. В котрнхь мукахь такь єячали, яко 

посполиті в тажкой хоробі юж сильї не маючи 

єнчать люде блиско емрти будучи Пам. укр. 
м. IV, 240. (Присл. Рк.). 
ВПАРХІЯ, рж. (ц. сл. з гр. єпяр^іа'. Цер¬ 

ковно-адміністративна округа, що під заря¬ 
дом єпископа. 

XVII. Сини по духу цослупшиє звпрхности 
пастирства нашого, єпархші єдископии Хол- 
мьскоє Арх. ЮЗР. І, VI, 105-6 (1603).—Патрїар- 
хове будуть отцовідати Бгу за ещеняиков... 
которїє са в’ ихь єцархїи з’найдуют Гал. 
Гр. Розм. 19-6. 

0ПИСКОПИЙ, прикм. Єпископський. 
XV. Заложи црквь оу Смоленьскі стоі 

Бці камА-іу епискуиью Йп. 250 (1101).. 
0ПИСКОІІІЯ, рж. Епископська єпархія. 
XIV. Придати єсмо к столцу єгепіи ходмь- 

скоє ЮРГр. № 11 (1376). 
XV. Владика... будеть ецископію Мстислав- 

скую держать Ак. ЗР. І, 58 (1443).—ІЬ. 103 
(1483). 

XVII. Сили... єпархщ епископия Холмьскоє 
Арх. ЮЗР. І, VI, 105 (1603). 

XVIII. Указь... з духовной єпекпіи Перея- 
славской Арх. Сул. д. 130. 
ВПИСКОПОВЬ, прикм. від тископь», що 

належить єпископові. 
XVII- ПриіША’И/... Ізаяна Коцистенского 

Брата Рожолого бпепоза Тит. 84 (їїосв. П. 
Бер. 1623). 
ВПИСКОПСКЬІЙ, прикм. від тископь-». ■ 

І XVI. Митра, єпіскоцскла корона и тьш че¬ 
пець Зиз. Іекс. 102.—Можеть мети местце 
епчскопьское Аптир. 743. 

0ПИСКОПСТВО, рм. Сан, посада єпископа; 
єтскожька єпархія. 

XVI. Феодосий... будучи на єпископстве Вз- 
лодимерскомь оть кольконадцати леть, вжо 
до старости пришоль Арх. ЮЗР. І, І, 120 
(1580).—Не нами будешь сужонь, але своимь 
епископьствомь осудиться Аптир. 817. 
ЕПИОКОПСТВОВАТИ, де. Бути єпископом. 
XVII. Щзсть літь ешскопствовавшя Жив. 

Сз. 129. 
ВЛИСКОПЬ, рм. (гр епіт/.стіо'). Вищий 

ступінь ієрархії в християнській церкві—ду¬ 
ховна особа, що заряджує єпархією. 

XIV. При бголюбезяомь калисти епспи 
холмьскомь ЮРГр. № ТІ (1376). 

XV. И рече епспь Взлодимеру Ид. 111 (996). 
XVI. бздиль єсми з дистомь... єпископа 

Луцкого и Острозского Арх. ЮЗР. І, VI, 
ПО (1596). ; .1 

XVII. Таковоготедьієпископь... да отлучить 
оть общаго боатства Арх. ЮЗР. І,VI, 107 (1603). 
ЕПИСКОПЬЯ, рж- Див. Впископія. 
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* XV. Сверши же црквь... и створи в ній 
епспью Ип. 491 (1158). 

XVI. Просидь нась за то, абихьмо ему 
тоть урядь духовний, єпископство Володя- 
мерскоє и Берестейскоє, и все, што одно 
ку той єпископьи належить, тому помененому 
архімандриту Києвскому... дозволили Арх. 
ІОЗР. І, І, 120 (1580). 
ЄПИСКУПИТИ, де. Лив. бпиекопствовати. 
Х\. И постави Луку єпспомьв Суждальскую 

землю и посла Полотьскую епискупить Ип. 
630 (1183). 
БПИСКУПЛЬ, гіршім. Див. Впископий. 
XV. Кназь и людье жадаху епискуплі служ¬ 

бі Ип. 274 (1112). 
ВПИСКУПЬ, рм. Див. Бпископь. 
XV. Сщна бис цркви... Білогородским ецс- 

гіко.'іь і епепкупомь Ростовьским Ип. 199 
(1089).—Ми епискупи Кієвскоі митропольп 
Ак. ЗР. І, 33 (1414).—Архимандрить Іосифь, 
нареченьїй спискупь Смоленскій ІЬ. 136 (1494). 

XVI. Феофана грека, єпискупа Мекглин- 
ского Арх. ЮЗР. І, 1, 140 (1580). 
ЄПИТЕМІЯ, рж. (гр. е-гстр-іа). Див. 

Епитемья. 
XVII. Стш... єпитемїю великую гршни- 

комь каючимс* назначали Гал. Гр. Розм. 3. 
ЄПИТРАХИЛЬГХИЛЬ; БПЬТРАХЕЛЬ, рм. 

(гр. ітсітрах^юу). Церковний одяг., що носить 
на шиї священик під час кожної відправи. 

XVII. Епітрахел другий злотоглавовнй, ста- 
рьій Арх. ЮЗР. І, XII, 16 (1619).— Сщеникь 
єцитрахиля зажив аеть до кождои церемоній 
Рук. Дрк. 6.—Епитрахиль значмт ланпр’ же- 
лйзньїй, которий Хви на пішо клали Гал. 
Кл. Раз. 461. 
ХуіІІ. Епїтрахілн праздничніє паристіє 

РКІІК. 39.—Епитрахиль з мохрами здатими 
Діло о реп. Ак. ІЬ-б. 
ЄРАЛНЬІЙ, пртл. Див. Бнералньїй. 
XVII. Той собор бшь помістннй, а не 

ералньїй Крон. Боб. 280-6. 
ВРЕЙ, рм. (гр. Іерві;). Священик, піп. 
XV. Не токмо простьцемь но и мнихомь, 

игуменомь и еріемь (X. П. ереом) Ип. 552 
(1172). 

XVI. Не приймуєть... диякона и ерея и єпис¬ 
копа Антир. 743. 

XVII. Модиша нась свещенннй ерей Сава 
Петрович... и при немь... гражане места 
гоедодарского Любелского... жебьісмо имь... 
міти позволили вь заведанье и опатренье ихь 
тую церковь Арх. ЮЗР. І, VI, 105—106 
(1603).. 
ВРЕЙСКЬІЙ, прикм. від «ерей». 

XVI. Можеть мети местце епископьское, 
ерейское, дияконское и подьдияконьскоє Антир. 
743. 
ЄРЕЙСТВО, рм. Духівництво, духовенство. 
XVI. Светоє єрейство маєть бити зь дев- 

ственьвиковь наболей, альбо сь пустцньно- 
жнтедей Антир. 743. 
БРЕСКЬІЙ, прикм. Див. Геретицньїй. 
XVIII. В церкви стали Урмане по своєму 

ерескому наученію співають Педгр. Ип. Виш. 
72. 
БРЕСНИКЬ, рм. Див. Геретикт». 
XVI. Не ведають... хто ересникь, а хто 

правоверньш Берест, соб. 326.—Всіхь бо 
ересниковь віра по имепи ихь зоветея: Люто- 
рияяи, Симонити, Мар’кионити, Ариянє, Енно- 
мияне, Саси, Евангедикьі Сп. прот. Лют. 51. 

XVIII. Онь великій ересникь, худьникь, 
папувь прнсланець Іер. Мих. 288. 
ЄРЕСЬ, рж. (гр. аі'рааїс). Див. Гереза. 
XV. Несторьєва єресь згоріла Чет. 1489 р. 

к. 50. 
XVI. Надь иншою братиею своєю старшими 

церковними, сь которькь посполите ереси 
звикли повьставати, бшь-головою Отц. Й. П. 
кл. Остр. 1095. 

XVII. Ересь: Внборь, бране, або рота, 
секта, кацерство Бер. Лекс. 272.—Три теж” 
бшш у Евреевь єреси: Ессен, Фарісеи й Сад- 
дукеи Тр. пости. 11. 

XVIII. Артикудь... о наказаній в’дадших 
в’ ересь иди расколь Права, ЗЗ-б. 
БРЕТИКЬ, рм. (гр. аірєтгжк)- Див. Гере- 

тикь. 
XV. О еретиче Ип. 590 (1175).-3лихь 

єретиков здую єресь вь светоую віру вносили 
Чет. 1489 р. к. 41-6. 

XVI. Ока*н’ниє голов’ннє єретики Пам. 
укр. м. V, 85 (От. Зиз. 1596). 

XVII. бретикь: Кацерь, отщепенець и от 
пастир* своєго и от вгари православнои. 
бретїцм суть иже Бжіа віри отнюд’ очуждив- 
шес* Бер. Лекс. 272.—Не замодчить нато 
озватис* невстьщлмвьй єретикь Тит. 275 (Пр. 
П. Могили 1632). — Мертвими именуют бе- 
сурмтнь, єретиков 6в. Реш. 12. 
БРЕТИЦКЬІЙ, прикм. Див. Геретицньїй. 
XVII. Тая єсть церковь Христова правди¬ 

вая, на которую штурмують збориска єретиц- 
кіи Копнст. Пал. 932.—бретицкіє науки Рук. 
Хрон. 311.—-Здость єретицкая ІЬ. 319. 
БРЕТИЦСТВО,-ТИЦТВО,- ТИЧЕСТВО, рн. 

Див. Геретицство. 
XVI. Писаль до цесара, еретмчествомь за- 

ражоного Лист. И. П. 985. 
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XVII. їїрезь гвалть вдираются єретицтва 
Копїїст. Пал. 932.—їди то онн посели пові- 
ділн лвови затвормл’сд, и призвад’ рад^чисд 
0’одора Медиссенского, тмчже єретгцтвом’ за¬ 
раженого Тр. пости. 283 II.—Тогожь року 
зачалося єретицтво монотошіцкое Крон. Боб. 
341-6. 

XVIII. То бщо еретицство того Новатія 
Рук. Хрон. 261. 

'ЄРЕТИЧКА, рж. Див. Геретьічка. 
XVII. Козміана єретичка... пришла вь Іеру- 

садимі 6з. Реш. 316. 
ЄРМАКЬ, рм. (тур. агтгі]ак). Рід зверхнього 

убрання. 
XVI.. Ермакь утерфину чорного Ж. Курб. 

II. 2? (1572). 
ЄРМО, рн. (блр.). Ярмо, неволя, тягота. 
XVI. Двоякими незмерне тяжкими ермоми, 

душними и тедеснимь стиснеян суть Антир. 
735. ' 
ЄРМОЛОЙ, рм. Церковна книга, збірник 

ірмос.ів. 
XVI. Повибирано... ермолоюзьдва,свічнве¬ 

ликий поставний и свічн мальїє Арх. ІОЗР. 
І, VI, 159-160 (1597). 
ЄРМЯКЬ, рм. Див. Врмакь. 
XVI. брмяк каразнззнй, чирволнй, не но¬ 

вий Арх. ІОЗР. VI, І, 273 (1599). 
і ЄРОДІЄ, рн. ЄРЛДІЙ, рм. (гр. єро>5{ос) 
Чапля (?). 

XVI. Птахи, зовемиа еродие Сц. прот. Лют. 
155. 

XVII. Еродій: Птахи подобенн Бацлчу або 
чапди, жієть ■ на воднмстихь мястцехь, той 
и орла забиваєтн и заідаєть Бзр. Лекс. 272. 

XVIII. бот оу іньднйских сторонах оу 
пущах един звірн чудний и див’ньїй, которому 
то имя вродій адбо яки тайош’яш люде их 
зовути єго, боцяни, которзго то споминаеть 
цри Давиди...: «бродіево жнлище» Пам. укр. 
м. II, 105 (Рк. Тесл.). 
ЄРОДИЯКОНЬ, рм. (гр. Іеро8ііт>о<;). Чер¬ 

нець диякон, ієродиякон. 
XVII. Еродиякони Иови Кудицкій рукою 

власного Гол. П М. І, 271 (Ак. 1624). 
ЄРОМОНАСКЬІЙ, прикм. від «єромонахьі». 
XVII. ГІропозідал еще в еромонаском стану 

будучи Диад. о пр. вірі, 315-6. 
ЄРОМОНАХЬ, рм. (гр. ІєрорбуарО- Чер¬ 

нець священик. 
XVII. Еромонахь Пимияи рукою власного 

Гол. П. М. І, 271 (Ак. 1624). 
ЄСАЧНИСТВО, рн. (від тюрк. і&зак.). 

іСтановище, обов’язки того, хто платить 
ясак (податок). 

XVI. В есачнистве по старому ихн заховали 
Арх. ЮЗР. VIII, V, 12 (1536). 
ЄСЕНЬ, рж. (ц. сл.). Осінь'. 
XVII. От весеннаго часу ажи до есени Тр. 

пости. 666. 
если, з.і (пол.^віі). 1. Чи. 

. XVII. Яки розумієш отче стнй, если так 
тепер біс йреслідуєт нас, яки первнх стнхи 
отци Жит. Св. 500.—Пьітал Ха если ти еси 
цри іидвн бо. Уч. 272. 
Єспи— апбо, чи—чи. 
XVI. Если добре єсть читано, альбо зле 

Куд. Мат. І, 58 (1592). — Есди суть правдиви, 
албо ніть Хр. Флл. Апокр. 1016. 

XVIII. Из того собі оуваживши, будешь 
знати о пашу для бидла и сівба, которая бу- 
дети плузкити, если ранная албо позная, 
яко ся вижей написало Пр. Госц. 9. 

2. Коли, як, якщо. 
XVI. Маєши ясний приклади зь самнхи 

Римляяови, еслижесь ■ коли давннє гястории 
и справи Римскиє читали Ота. кл. Озтр. 
И. П. 1057. 

XVII. Аще: есдм, би. Аще же: если зждн, 
єзди веяцо. Ащз же оубг. єоли же веяць, 
єсли жи тедн, ачь ачкодвек Бзр. Лекс. 1.— 
Е:ли—іще. Еоли же—зжзли, ащзжз. боли 
жь—тедн, ащзже Сияон. сл.-р. 24.—Еоли... 
стоит бззь гріха, то не перед тобою 8з. Реш. 
5.—боли-ба чдкь простого стану другого члка 
теж простого стану нз смзрт забил, тедн сто¬ 
рона обзиаеная горилом міет карана бити 
Ак. П)дт. Гор. Ур. І, 206 (1670).—А ти 
прошу, тут М9яе почзкай, еоли ести воля и 
ласко твоя Ліств. 4?-б.—бзлис на мене ласкаві, 
не шли мене до того Крон. Біб. 225. 

XVIII. боли покажзтся тебі в семи ділі 
МОЙМЬ ІЦ) подзоряой и ненраведное, то можз и 
так ест Взл. Сказ. 4.—Тепер бно мя ртговзль, 
есдибиоь знав Пім. укр. м. 1,160 (Рк. Тесі.).— 
боти оу полі копій много. Еоли знайдень то 
поидеми Рук. К. У. № 21, к. 7.—Еоли гримит... 
великую шкоду в оурожаехь значить Пр. 
Госп. 5. 
ЄС(С)ТВО, рн. Природа, істота. 
XV. Нз мощао бо зріти члвкомь єства 

(есотва—X. П.) англьскаго Иі. 261 (1110).— 
Мзуеею ведикни не возможз видіти агглскаго 
есства ІЬ. (X. П.). 

XVII. (Елементи) легького и сунтед’юго єства 
Трзнкв. Ззрц. 9. 

ЄСТЕСТВЕННЕ,-НО, прш. Природно, на¬ 
турально. 

■ XVII. Оць розуміть и ладолть «ессеяціа- 
дітерь еть кавзалітерн» естественно и винозне 
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Гад. М. Пр. 291.—Стьгй сотворибося дегокь 
естественні Крон. Воб. 311-6. 
ЄСТЕСТВЕННЬІЙ, припм. Природний, на¬ 

туральний. 
XVII. Оям світдость естествйн’пую, або при- 

рожон’ную ськривдють Транкв. Зерц. 6.— 
Ссть авторь Ддровь не тндко естственннхь, 
але и блгдти Рад. Ог. 123. 

XVIII. Всімь от нихь естественнмь, чили 
природньшь СНОСобоМЬ роДАЩЬІМСА Науки 
парох. 254. 
ЕСТЕСТВО, рн. (ц. ся.). Природа, істота. 
XV- II Моиси великій не возможе видіти 

англьскаго естьства Ип. 261 (1110).—Есте- 
ствомь бо црь земньїмь подобень єсть вся¬ 
кому члвкоу ІЬ. 592 (1175).—ІІбса бесловесиоє 
естьство соущє... повідають сдавоу єго ІЬ. 
713 (1200). ' 

XVI. Естество, прирожінье, се нарес от 
еж єсть Зиз. Лекс. 99,—бстество юта натура 
ихь (річей) не гинеть Арх. ЮЗР. І. VII, 232 
(1587). 

XVII. Естество: Прирожвнье, се наречесА 
оть еже єсть, так’ же влдсность, нат«/ра Бер. 
Лекс. 42.—Натура—естество, имство, имін- 
ство Синоя. сд.-р. 46.—ІІряроженье—естество 
ІЬ. 71—Снровождють... межи створеніе, ие- 
створеноє естество ПоТІШМТЄЛА 0 обр. 260. 

XVIII. Сще аерь от труповь человіческихь 
просмрадшийся не пришедь бі до первобит- 
ного чистого и невредителного естества своєго 
Вед. Сказ. 179. 
ЕСТЕСТВОСЛОВИТИ, де. (ц. сд.). Казати за 

€естество». 
XVII. И я роженіє сновскоє естествоедовити 

буду и похожеяіє Дха 0 обр. 268. 
ЕІ1ТИ, де. їсти. 
XIV. И страву всімь давад и ести и пити 

ЮРГр. № 18 (1386-1418). 
ЕСТЛИ, зл. (под. ^езШ). Коли, як, якщо. 
XIV. Естли бнхрестьяниньнагабадь жида... 

маєть ему то заплатити Ак. ЗР. І, 23 
(1388). 

XV. Естли бн Богь отца нашого... не вьхо- 
валь, тогдн иного господаря не міди есте мітп 
Ак. ЗР. І, 115 (1492). 
ЕСТНЬІЙ, прикм. Що до їжі належить, 

їстівний. 
XVIII. ГІриказадисмо виправить нашь обовь 

зь естнимь и питнимь припасомь Увів. Дай. 
Анест. 37,—бстньшь и ьитейннмь вещамь 
дена не поднимана Стат. 159-159-6. 
БСТРУБЬ, рм. Зоол. Авінг, раїитЬагш. 

Яструб. 
XVIII. ієраз по Греческу нарицаєтея єструбь 

птица, всімь здаємая Гр. Бдрск. II, 302. 
БСТСВО, рн. Див. Ество. 
XVII. Снь_ и Дхь стнй от отца яко от 

единои причйньї и початку естсво и истность 
свою беруть Кч. о Вірі, 8. 
ЕСЧЕ, присл. Ще. 
XVI. А щто єече поведаєт, иж суди капту- 

ровнє з духовних єст знесенн Арх. ЮЗР. І, 
VI, 102 (1594). 

XVII. А еече... обещаль се вь короткимь часе, 
такую жь суму послать Гол. П. М. І, 159 
(Л. Ст. 1602).—Пустовсчину, до міста належ¬ 
ную, еече ні оть кого везаживаную Мат. 
Ист. ЮР. 19 (1696). 
ЕСЬНЬ, рж. Див. Есень. 
VII. Всі чотири части всего року: з»му 

весну, літо, есінь Транкв. Зерц. 17. 
XVIII. Першая чверт (мца Марйд) значить 

весну... третяя— єсінь Пр. Госп. 6. 
БФИМЕРИЙ, рм. (гр. єсрїір.£рюс). 
XVII. Ефамеріовь адбо поповь при церкви 

своєй добрнхь цнотливнхь и Бога б шщяхея 
міти Гол. П. М. І, 204 (Л. Кир. 1614). 
ЕХАТИ, де. їхати 
XV. А за Дніпрь ‘ні лзі би имь ехатп 

Ип. 671 (1190). 
XVI. їїань Несвецкій поведиль ед же длй 

собе до двора да там их и гледи Кн. Гродск. 
Луцк. 160 (1562).—Отчогоса и самь тамь 
ехати вм не отмовдаєшь Отп. кд. Остр. 
И. П. 34 (1598).—Тамь. ехаль тихь штроео- 
вати откудь тая поправа вишда Антир. 
773. 

XVII. бхади возомь з’ ярмарку Кн. Міск. 
Подт. 15 (1692). 

XVIII. бдучи з столиці... купидь в нмь 
за девятсот золотихь трохь Татариновь Бел. 
Сказ. 94. 
БХИДНА, рж. (гр. гх’5оа). Отруйна змія.г 

гадюка. 
XV. Живлху в немь аспиди и єхидни Чет. 

1489 р. к. 4. 
XVI. Схидна—ящерка Лекс. 6. 
XVII. Східна: Ящорка зрд змій. Сей звюрь 

растлівдющь рождшую и прогриздющь чрево 
ед сице глєт’са происходмти на світ Бер. 
Лекс. 274.—Схидна тоєсть ящорка Павда в. 
руку укусила Жит. Св. 474. 

XVIII. В колодязі... било множество гаду, 
аспиди і єхидни Св. Реш. 326-6. (1710). 
БЧМЕНЬ, рм. Ячмінь, і 
XV. Ечменю семь бочекь Ак. ЗР. І, 137 

(1494). 
XVIII. На жито и на єчмінь бнваєть за¬ 

раза и неполонность Пр. Госп. 7. 
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0ЩЕ, 0ЩИ, 0ЩО, прим. 1. Знов, удруге, 
далі, крім того, ще. 

■ XIV. А и еще даль єсмь нізьі на Дністрі 
ЮРГр. № 2 (1349).— Што же єсть намь вірно по¬ 
служили и єщи служити будеть ІЬ. № 12 (1377). 

XV. А шце єсмьі имь дали волю Ак. ЗР. І, 
32 (1407). 

. XVI. Паки, еще зас Зиз. Лекс. 104.— 
А ещо знову дарьі будеть давати Ак. ЗР. І, 
354 (1503). 

XVII. бще—паки, еще Синон. сд.-р. 24.— 
Чи разщже я на тебо сердечне волало предь 
имь ніжь што ешче злое ся ставало Суд 
Бож. ЗОЇ.—Цк уже всі ци єще будемь, жиде, 
видічати Интерм. 83.—Хотячи ся в науці 
єще болшей зьпробовати 6в. Реш. 11-6. 

XVIII. бще бодше єго зненавиділи Пам. 
укр. м. І, 158 (Рк. Тесд.). 

2. Досі, поки. 
XV. Как еще немочень бьіль, такожь ему 

ещо ш поздоровілося Ак. ЗР. І 38 (1420). 
XVII. бще: Дотолі, досолі еще Бер. Лекс. 

42.—бще не стался—не у бьість. бще бо вімь 
не—не убо Синон. сл.-р. 24.— Вимовляемься: 
єщем ся не упоравь 6в. Реш. 23— Дворь... 
єще недобудованний Прот.Подт. С. II, 32 (1676). 

3. Ще перед тим. 
XVII. бще здалеку обачивь отць его бз. 

Реш. 7-6.—бще первей ніжь тебе закликань 
Филипь виделем тебе ІЬ. 19-6. 
БУАГГЕЛИСТА, рм. Див. 0вангйлиста. 
0УАНГЕЛИИЦЕ, рн. Здрібн. від«тнгеліе». 

ЖАБА, рж. Зоол. Капа. Земноводний з ряду 
безхвостих, жаба. 

XV. Ово ли змия подзаху к пему (до свя¬ 
того) ово ли жабн и мьіши Ип. 188 (1074). 

XVII. А потрава оншь (колмикамь) вся¬ 
кій звірь... и мишь, жаба, свиня Літ. Сам. 
88 (1665).—Тедьі зараз повстали жабьі без 
мірьі и' закрили всю землю єгупетскую Крон. 
Боб. 41-6. 

XVIII. Жабь дві зсушитьМдр. дом. ліч. 44,— 
Негай крегче, яко жаба, Матеашь Жамбарь 
римчикь Іер. Мих. 241.—бще же ядять (у Ве¬ 
неції) и жаби водянія Гр. Барск. І, 53. — 
їди жабьі надь звичай верещать... дождь спо¬ 
відають Пр. Госп. 14.—Взяти живу жабу 
ропуху Укр. Госп. Пор. 73. 
ЖАБИНЕЦЬ, рм. (пол. гаЬіепіес). Мін. 

Впігасіїііез. (Рііп. Іаріз ссіоїе та паз зініііік). 
Жаб'ячий камінь, камінь, що носили як аму¬ 
лет проти хороб. , 

XVII. Мідь завжди мадое єугдийце Подь 
пахою Жит. Св. 394. 

бУАНГЕЛИКЬ, рм. Див. Овангеликь. 
XVII. Не пріймуємь и знати не хочемь тежь 

дютерановь и єуапгеликовь Копис.т. Пал. 1125. 
0УАНГЕЛИОТА,ЄУАНЬГЕЛИСГЬ,рл.Дш;, 

Бвангеписта. 
0УАНГЕЛИСТОВЬ,мрми. від тангелиста», 
XVII. Перевернули новокрщенцьі слова 

єулжтовн Кн. о Вірі 63. ' 
0УАНГЕЛІ0, рн. -ЛІЯ, рж. -ЛЬ0, рн. Див. 

Євангеліє - 
БУАНГЕЛСКЬІЙ, прикм. Див. Бвакгепскьій. 
бУНУХЬ, рм. Див. 0внухь. 
0УРЕЙСКЬІЙ, прикм. Див. Єврейскьій. 
0УРОПА, рж. Европа. 
XVI. Турци... ворота до всем буропи от- 

вормли Ист. о разб. Флор. соб. 467. 
XVIII. Не тидко в своєй буропі, но і в дад- 

них стравах Азиятицкихь Вед. Сказ. 18. 
0УФИМОКЬ, рм. Див. 0вхимокь. 
XVIII. Прислано ему и войску жалованіє... 

буфимками* (талерами) Сб. літ. 15 (Кр. оп. 
Млр. 1654). 

0УФОНІА, рж. (гр. Еійроуіа). Доброзву- 
нить, доброголосність. 

XVII. Не трвожед єуфоніа. Приступ’ спад¬ 
ний маєш’ Тит. 309 (Еоеста 1633). 

0УХАРЙСТІЯ, ріс. (гр. Еохарізтіа). Го¬ 
ловне таїнство в христ. церкві, причастя. 

XVIII. Слово тоє бухармстія єсть слово Гре- 
ческоє, и значить подяковане Собр. Прип. 18. 

XVI. Перстень сь каменем жабинцомьАрх. 
ЮЗР. VI, І, 121 (1582).—Перстеней золотих 
три одень с туркусомь, другий з рубиномь, 
трєтий з жабиньцем Ж. Курб. II, 129 (1582)., 
-ІЬ. І, 271 (1585).-Арх. ЮЗР- VIII, III, 
445 (1585). 
ЖАБКА, рою. 1. (пол. гаЬка). Невеличка 

залізна клямра. 
XVII. Жабок до окон церковьннх 8 пар— 

грош. 20 Арх. ЮЗР. І, XI, 396 (1633). 
2. Дорожня дерев'яна скринька, обшита 

шкірою. 
XVIII. Жабку на колеса поставдеппую... 

переставивши знову на сані рушилисмо зь. 
оного футора Дн. Марк. II, 124. 
ЖАБРАКЬ, рм. Див. Жебрань. 
XVI. И на око вмдідомь, то же... оному 

жабраку.. .кролевскую на свсє лице вкладаючому 
му персону—мало-мь не бмль... подобньїй Отп- 
кл. Остр. И. П. 379. ^ 
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~ ЖАБСКО, рн. (под. 2-іЬ'зко). Згрубіла форма 
еід «жаба». 

XVII. Такь мовить ст. проркь Ісаид: *Ри 
пюми невозмогуть лалти, скоро тоє жабско... 
впущений будет, в’ оуста члвку грішному 
Рад. Ог. 1097. 
ЖАБЯЧИЙ, прпкм. від «жаба». 
XVIII. Поки мясо жабяче тепле, вь той 

чась липше прикладати Укр. Госп. Пор. 73. 
ЖАГВА, рж. (под. ■ йадіетс). Бот. Рип§из 

агіПиз агЬліз. Губка. 
XVII. Вернули ей полотно, увинувши по- 

•таемне жагви шматокь зь огнемь в середину 
того полотна Коон. Подск. 389. 
* ЖАГЕЛЬ, ЖАҐЕЛЬ, рм. (под. 2і§іе1). 
Вітрило. 

XVI. Вшу же ся ажь назбьіть западиль 
зь мудрое мовьі... яко бачу жакгли красо- 
.мовьстза своєго Отп. И. П. кд. Остр. 1059. 

XVII. Самь будучи — и корабльникь, и 
стьірпикь, и правитель, и жагель, и корабль 

"Кшист. Під. 444.—Вітрило Жаґель, парусь 
Бер. Лекс. 26.—А нешто розводячи славн 
жаглі, мовлю Тят. 82 (П. Бзр. 1623). — 
‘(Карабль)которій на противною рікою бг/дучи 
.пориваний, весдами и жяґлачи бндь погане¬ 
ний Рад. Ог. 255. 

XVIII. Князь... пустивь своєго коня и ровяо 
зь прочини спустивь СВ08Й 03аги Ж1КГЛІ 
тоєй нефартуяной фалі Літ. Вел. IV, 28 
•(II я 1628) ‘ 
ЖАДАНКА, рж. Бажана, люба. 
XVIII. Що тшшо загорую сліожпимн ру¬ 

ками тимь и симь зь жаданкою да и з жада- 
шами Дяг. 109. 
ЖАДАНЬ, рм. Бажаний, любий. 
XVIII. Щ) тидко загорую сдіожтами ру¬ 

ками тимь и симь зь жаданкою да и з жада¬ 
ними Д)вг. 109. 
ЖАДАНЬ! Й, прикм. Бажаний, що його 

■потрібують, потрібуваний. 
XVII. Пзтребоваиьій, жаданий Бзр. Лекс.308. 
XVIII, Помагаибі пани чи здорови жадани 

.Дозг. 95. 
ЖАДАНЬЕ, рн. (под. гбЩапіе). 1. Прохання, 

домагання, вимога. \ 
XV. И ми на еі жаданье тимь княземь и 

бояромь и слугамь... веліли ей служити Ак. 
ЗР.^ І, 104 (1483). 

XVI. И потомь у томь манастнри учинили 
•есьмо городь нашь на жаданье игумена... и 
слугамь нашимь на сховане Ак. ЮЗР. І, 
40 (1509).—На жеданье пановь радь нашихь 
■тоть дворь... ему есмо дали ІЬ. 43 (1510).— 
Ми, на жаданье ихь (старцовь), маємь тому тую 

архимандритью дати, кого они оберуть Сб. 
Мат. Отд. III, 18 (1522).—вго милость за жада- 
нем моимь и сьша моєго маеть дати дівку 
Арх. ЮЗР. VIII, III, 50 (1564). 

XVII. Пань отець нашь, на жаданье и при¬ 
чину Корщевскоє 6є милости, найвишшов 
кнегини Бонн... рачиль имь дати земьдю 
пустовьскую Арх. ЮЗР. III, І, 316 (1631).— 
Чинимо ввдомо... ижесмо на жадане Пановь 
ремесяикозь... позволили цехь мини Кя. Цеху 
Кр. З (1662).—Гсдь... послад нам архиерея 
на жадан’е наше Жят. Св. 381.—Квітоване дан- 
ноє... на жадане и упрошене... отца Генадія 
Прот. Полт. С. II, З-б. (1671). 

2. Бажання, прагнення. 
XVII. Прагцшьє, жадане, пожаддтшость, 

хуть, хтмвост Бзр. Лекс. 42.—З’ самого жадане 
зиску и дакомства важилисе нкжотории до 
тоєя книги приступити Тит. 216 (Сдуж. П. 
Мог. 1639). 

XVIII. Взддугь склонности Ведикихь Гос- 
нодаровь нашихь... и зь обохь сторонь жаданя 
вічного покою, умислилисш и постановили 
Літ. Взл. II, 116—117. Див. Жеданье. 
ЖАДАТИ, де. (йол. гЩас). 1. Дуже бажати, 

прагнути. 
XII. Присно жадая спсения гь бь наш ирисно 

призьшаєть ньі Поуч. Кл. 543. 
ХНІ. А ти овчая купіди жадаєши Кяр. 

Тур. 363. 
XV. Кзезь и людье жадаху епискуплі служ¬ 

бі Ии. 274 (1112).—И виіха (Мстислав) на 
бодоньи противу имь (князямь) обои бо еше 
жадахуть боя іЬ. 575 (1174)—Воєвода приси¬ 
лать кь намь о томь своихь поедовь, жа¬ 
даючи нась. абнхмо сь нимь помирилися 
Ул. Мат. 177 (1499). 

XVI. Жедаю, жадаю Зиз. Лекс. 99.—На¬ 
турі чдчой дано... покарму жадати Отп. кл. 
Остр. И. П. 384. 

XVII. Адчу: істіі жадаю Бер. Лекс. 1.— 
Жадаю, хочу потребую ІЬ. 42.—И напотомь вь 
чямь ваши милості будете жадати готовь 
служити буду Гол. П. М-1,162 (Л. Вад. 1606).— 
Щасливого звитезтва завше вамь жадаю Тит. 
39 (Сак. 1622). — О Хрсті, которого Ісаїа 
ждали Кн. Рож. 164.— Слуго добрий и 
вірний, вннйди в радост Гда своєго, того 
я цілим ердцемь прияючи жадаю Рук. 
№ 0. 4°. 86, к. 94,—Синь... жадавь собі накор¬ 
митися тим коріням що свині ідят 6в. Реш. 
7-6.—бжедм праві слави жадаєшь погоржай 
славою Рад. Він. 452.—Вижу, же ваша віра 
добра и правдива и жадаєть дша моя у вашу 
віру 36. 1693 р. к. 123. — Нерозумій 



Жадсігь 897 Жадень 

аОьш жададь крове спа твоєго Крен. Боб. 
17-6. 

XVIII. Много таких ест в світі что смертей 
жадяют Кдим. Вірші, 6. — 0 поспіхи вашь... 
придежно и пидно жадаемь Вед. Сказ. 51— 
Для чего, мой милен’кій, мене оставлявши, 
жаль и плачь серден’ку на вся дни жадаешь 
Пер. Укр. Лир. 41.—Бгь мні дадь щомь жа¬ 
дань Рук. К. У. № 21, к. 7.—Не жадай ни 
хижу, ні винницн другого Поуч. Няг. 19.— 
Адехь з Борисомь бігли тамь дісомь, кого 
жадали, тому покдонь дали ЦАМ. № 33, к. 19-6. 

2. Просити, домагатися, вимагати. 
XV. А пакь ди бьі самихь нась нашь ми¬ 

лий приятель на помочь жададь Ак. ЗР. 
ї, 54 (1442). — Про то жадаемь вась яко сдугь 

•отца нашого вірннхь... ажьбьі есте памято- 
вали на присіги предковь вашихь ІЬ. 115 
(1492). 

XVI. Пришли и жадали нас, абьісмо имь 
дали листь ку братьству Арх. ЮЗР. І, УІ, 
51 (1563).—Єго милость напередь нась опе- 
куна жадаеть Ак. ЗР. III, 207 (1577).—Брат¬ 
ство... безчинншсовь... повинни христіански 
упоминати.... и отвіту от них жадати Пам. 
КК. III, 9 (1586).—Аби есмо того оному доз¬ 
волили, усилив нась жадаль Арх. ЮЗР. 
VIII, V, 288 (1599). 

XVII. Же лою: Зичу, прагну жадаю, токже 
оупрійме прошу, мдюса Бер ЛІекс. 42.—Взяли, 
султань Иахия Монокгля и пришли до Вдохь, 
жадаючи помочи противно Турка Кул. Мат. 
І, 164 (1624).—Братня пидно причини питали 
и оного (игумена) едови лагодивши жадали 
Арх. ЮЗР. І, XI, 109 (1634).—Прето пидно 
Вась жадаемь, абнете того догляділи Мат. 
Ист. ЮР. 1 (1662).—Найпаче жадай и проси 
собі у ха... вічнне роскоши 6в. Реш. 
208. 

XVIII. Жадаемь (полковникь Жураковскій) 
чрезь сей нашь універсали, абисте ...послу¬ 
шенство... пану сотникові... воздавали Мат. 
Вас. Вш. І, 132 (1717).—Тетера... до того не 
екдонилея, що ему Запорожця жадали Літ. 
Вел. II, вкл. IV,—А хто зь вась ест охотній- 
ший, тоть и зараз нехай прибуваеть к намь 
до компаній воинскои, жадаемь и г(оспо)ду 
б(о)гу в сохраненіе всіхь вась... поручаємь 
Вед. Сказ. 43,—Я по тебе не поеилал, ані 
тебе жадаль Сл. о см. 18.—0 подученіи же 
сєго універсалу... отвітствовать до нась не- 
медленно жадаемь Упів. Дан. Апост. 31 (1728). 

Див.^ Жадати, Жодати. 
І. ЖАДЕНЬ, ЖАДНЬІЙ, пракм. Що має жа¬ 

добу, хіть, бажання. 

ІСТОриЧНЯЙ СЛОВНИК — II. 

XV. Млстна... ко вдовнчамь и кь жадньшь 
и ко всимь Ип. 915 (1288).— Жадння и альчнша 
насищая іЬ. 

XVI. А ми уже дружина жадни веседія 
Сл. о л. Иг. 26. 

XVII. Хотай един погар води, кто даст жад¬ 
ному, платню шбіцАТ дати Гд, Бгь Ветх. Сказ. 
ЗО,—Будучи Рахиль жадна тихь ягод мовить 
до Лій, дай ми тих ягод Крон. Боб. 20-6. 

XVIII. Гододень и води болотяои жадень 
Ад. Тиш. 64.—Вса ровно будут и не жадни 
нічого един оу другого, но кажднй всего бу- 
дет мти Пам. укр. м. IV, 298 (Рк. Тесл.).— 
Подте ви, бдагословенни вьідь отца моєго, 
чомь било вами жаль гододнихь и жадньїхь... 
діля мене Поуч. Няг. 11. 

II. ЖАДЕНЬ, ЖАДНЬІЙ, займ. (цол. йай- 
пу). 1. Ні один, ніякий, ніхто (в заперечн. 
реченнях). 

XIV. Обнчай иміютьлакомиисудьи,коли... 
за вину... закладі беруть не иміючи жадноі 
милости Ак. ЗР. І, 3 (1347).—Жадень жидь не 
маеть присягати ІЬ. 24 (1388). 

• XV. Ни на жадного обмовленій явное или 
тайное, тихь княжать... не будемь казнити 
Ак. ЗР. І, 74 (1457).—А жадень мой кровний 
не маеть того нарушити ІЬ. 104 (1483). 

XVI. Вид’ же емоу (Ісу) жадень не рекль 
6в. Пер. 20.—Жадьнни иророкь не єсть 
прїатень вь отчиз’ні своеи ІЬ. 32—33. — 
бвангедив двоє простьіхь безь жадное оправи 
Гол. П. М. І, 10 (Оц. 1554).—Ояь жадного 
от мене права на подданнх моих вживати не 
хотель Кн. Гродск. Луцк. 94 (1562).—Не всти¬ 
лаюся имени своего цредь, жаднимь на свете 
Отл. И. П. кл. Остр. 1049.—Тое имя Сгова жад¬ 
ному створені» належати не можеть Катех. 31. 

XVII. О Бзі, кто онь єсть... згола жодними 
способомь о томи не бадатисА Тр. пости. 148.— 
Жадень... ніґдьі тіла своєгш не міль в нена- 
висти, але юноє жмвит и загріваеть Тр. П. М. 
933.—Жебн мелникомь Подоловскимь жадноє 
перешкоди... не було Мат. Ист. ЮР. 1 (1662).—■ 
Авторовь зась жадних инших, у внтлумаченю 
не найденій 6в. Реш. 1—Жаден з промежку 
их (учеников) не загинув ІЬ. 71-6.—Поки 
бмсерь зостаеть в морю, жадной немаєть чести 
Рад. Ог. 310.—Овідковь жаднихьиа тоє оть 
Грищкане било Прст. Сир. Нот. 29.—Неводно 
козакові в дому своемь жадного Еацитку 
на потребу свою держати Літ. Сам. 4.—Не 
пожадай б лижи аго твоєго жадяои речи Літ. 
Рук. 34-6. 
ХУДІ. Ми... ни вь чемь жадного це иміємь 

подзору Гр. Барск. І, 32.—Аж до праздника 
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Покрова жадного датку... ие будут давати 
(карабутовци) Кн. Нос. 50.—Я чаров жадних 
не знаю Пам. укр. м. 1,160 (Рк. Теол.).—Мимо 
нась жадного платежа не давано Дя. Хан. 
204.—Хрстось до всйхь (учнів) рязомь, жад¬ 
ного не минаючи мовиль Сіма Сл. Б. 20 
(1772).—Безь жаднои милости Тих. № 8, к. 4. 

2. Кожний, усякий. 
XVII. Отдаляю самь себе жону и дітей 

всіхї. такь тежь и жаднихь приятелей и крев- 
нихь моихь Зап. Черн. Губ. Ст. Ком. II, 206 
(1677).—Прирожоная єсть якаясь хуть и ми- 
лость противко отчизні своєй жадному чо¬ 
ловіковії Літ. Густ. 233. 

XVIII. .Жадной свасці по ковбасці Клим. 
Прш. 214.—Жеби жадень козакь своихь влас- 
нихь,.. хуторовь... заживаль волне и спокойне 
Літ. Бел. II, 228.—На томь столці Турки 
жадного дня кричать Пелгр. Ип. Виш. 74. 

Див. Жодень. 
ЖАДЛИВЕ, прися. Пожадливо, ласо: 
XVII- Сей світ добрь на нась годуєт и поит 

нась, але смішно, жадливе и хитре 6в. Реш. 
445-6. 
ЖАДЛИВОСТЬ, рж. (пол. гайішозс). Праг¬ 

нення. 
XV. Ми Иліа, воєвода... яамисковь нашихь 

паслидуючи оу доброті обітниць ихь, вірою 
достойною и оуставичною жадливостію Ул. 
Мат. 49 (1436). 

XVI. Бачучи вь томь жадливость пановь 
радь ихь милости и вашу бити слушную Ак. 
ЗР. III, 4 (1547).—Чинячи досить воли и жад- 
ливости нашой господарской Гр. кн. Літ. 
132 (1568). 
ЖАДЛИВЦЙ, прикм. (пол. гасіїщу). Що 

щиро береться до праці. 
XVI. Тую справу, около Уній зачатую ку 

слушному звязкови а ровной и однаковой ми¬ 
лости братской... цпиводити суть жадливн 
(панове ради) Ак. ЮЗР. І, 160 (1566). 
ЖАДНЬІЙ, пртм. Див. Жарень. 
ЖАДОСТЬ, рж. (нол. гайове). 1. Див. 
Жажда 2. 

XVI. А такь вжо бьі панове Поляцьі не міди 
тоі жадости, абн тое паньство вашоє милости 
отчцзноє бщо унижоно Ак. ЗР. 11,175(1526). 

2. Див. Жажда 3. 
XVIII. Не смотри на чужую жону и (зь) 

жяду(стю) хнтлянною ЇІоуч. Няг. 19.— 
«Удержи язнкь свой оть зла и тіло своє виті 
усеи жадосте єгЦ» ІЬ. 35. 

і ЖАЖА, рж. Див. Жажда. 
XV. Людьє изнемогахоу жажею водною Ип. 

95 (988).—іЬ. 738 (1219). 

ЖАЖАТИ, де. Бажати юти. 
XV. И поустишасд (Галичане до князя) 

яко діти ко очю, яко пчелн к матці, яко 
жажющи води ко источнику Ип. 777 (1235). 
ЖАЖДА, рж. (ц. сл.). 1. Жажа, жада. 
жадоба, справа, жага. 

XVI. Жаждею имь лучи сьцряже Сл. о п.. 
Иг. 39. 

XVII. Ти... маєшь жажду Крон. Боб. 173-6. 
2. Прагнення, бажання. 
XVII. Аби умнель твой жадньїм ся вітром 

свіцкой жаждн и боязни не взрушил Жят. 
Св. 549. —Я (каже) ґди здалека того непрїя- 
теля побачу приходячого, двери душевньїі 
добрими жаждами... заммкаю Рук. № О. 
4°. 86. к. 65. 

3. — тепесная, гін, потяг, пристрасть, по¬ 
жадливість. 

XVII. На великого Аіітония... наступил бьи 
бісь... цоДнецаючи о нем незносниє жаждн 
тілесньш Жив. Св. 347-6.—(Люде) тілесними 
жаждами суть заслепленїи Домецк. 19. 

Див. Жажа. 
ЖАЖКЬІЙ, прикм. Той, що жалить. 
XVII. Венедикть... на... жажких кропивах 

точияся аж до крови Жив. Св. 347-6. 
Див. Жежньїй, Жожньїй. 

ЖАЙВОРОНОКЬ, рм. 8оол. Аіаийа агуеп- 
зів Б. Жайворонок. 

XVIII. Дарую тебі Убогаго моєгб жайво¬ 
ронка Сковор. 237. 
» ЖАКОВАНЬЕ, рн. (пол. гакомапіе). Гра¬ 
бування. 

XVIII. Хмелницкій зась надь жакованемь. 
лядскоіо обозу... долго бавилея Літ. Бел.IV, 29і 
(Пов. 1728)." 

. ЖАКОВАТИ, 0с. (пол. гакомас). Грабувати. 
XVII. Козаки... што застали, брали, жако- 

вали и люде дренчьіди били и мучили Арх. 
ЮЗР. III, ІУ,2Ь0 (1649).—Тиє месчане... вози 
жаковатихотели ІЬ. 592 (1651).—Козаки... на¬ 
пали вози своихь старшихь жаковати Літ. 
Сам. 76 (1663). 
ЖАКОВСКЬІЙ, прикм. (пол. гакомзку). По 

жаковсну, як II «жаш. 
XVI. Не противлюся твоєймолодости:... бо-сь 

жакь и по жаковску пишешь Отп. И. її, 
кл. Остр. 1115. 
■ І. ЖАКЬ, рм. (пол. гак). Див. Жанованье. 

XVIII. Ляхи... все оставивши Козакомь на- 
жакь... сами далей умкнули Літ. Гр. 55,— 
Принуждень Густичь оставя своє войско 
козакамь... и весь обозь на жакь з муру сну- 
стится Кн. Оп. Млр. 291. 

II. ЖАКЬ, рм (нол. гак). 1. Учень, школяр. 
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XVI. Тщадмвнй,стараючїйСА,итнж сдудей, 
жакь Зиз.Леке,.108.-^-Се подобень бьхти оньшь 

, комедейннмь жакомь Отп. И. П. кл. Остр. 
1043.—Не противлюся твоєй мододости:... 
бо-сь жакь и по жаковску пишешь ІЬ. Ш5. 

XVII. Жакь або студенть—тщатедь, сцу- 
дей Синон. сл.-р. 24. 

2. Дяк, клирик. 
XIV. О жаку, а любо о капдаиі, котормй 

держить отчщту свою Ак. ЗР. І, 3 (1347). 
III. ЖАК'Ь, ум. Рибне знаряддя. Ґатунок 

невеликої сітки м взір неводу. 
XVIII. Орудия до ловли рнбь: жаки, не¬ 

води Діло о риб. 1 (1804). 
' ЖАЛДАКЬ, рм. Див. Жолдакь. 

XVIII. Жілдаковь коториє еь замку ка- 
рауль подержать человекь 10 Оп. им. Дай. 
Апост. 153 (1743). 
ЖАЛИВА, рж. Бот. Шііса біоіса. Кропива. 
XVII. Тогожде року люде или січку, жа¬ 

ливу Літ. Гукл. 77. Див. Жігавна. 
ЖАЛИТИ, де. Скаржитись 
XVII. Перед тим же урядомь міскимь ета- 

родубовскимь жадиль Корьній Островского 
ень на 'Марьтина Колесника о побране сіна 
Тр. Черн. Арх. Ком. X, 97 (1666). 
ЖАЛИТИСЯ, де. 1. Жалкувати, нарікати. 
XV. И жалдхоусА Володимерци... аще не 

бьіл би еродникь ихь с ними Олександрь, то 
не перешли бнша ни Боуга Ип. 720 (1204). 

XVIII. Тажко на тое жалитисд потреба,... 
яко много єсть такмхь, которіи далеко не вь 
такомь разумйтіи беруть вишепомАнг/тіи сло¬ 
ва Хрстовн Сімя Сл. Б. 113 (1772). 

2. Плакати (по кому). 
XV. Се слншавь (про смерть Святополкову) 

Володимерь пдакаед велми и не поиде жшіа 
си по браті Ип. 275 (1113). 

.3. Мати жаль на кого на що; змилуватися. 
XVI. Чого се жаль Боже Берест, соб. 282. 
XVII. Чого жалея, Боже Вседержителю 

Вопр. 108. 
XVIII. Жалея Боже, жалея Боже моєй мо- 

лодости Пер. Укр. Лир. 36.—Бась не хочу 
лишити безь господаря и безь порядку, чого 
жаль ся вась бже жалую вась и я бгь земний, 
а вашь црь Ал. Тиш. 36.—Жал’ся Бже того 
мира Пам. укр. м. II, 222 (Рк. Тесл.). 

4. Скаржитися. 
XVIII. Хмедницкій... до коронного Гет- 

мана кидка разовь отписадь... на Чапдии- 
ского жалячися, просила суда Літ. Гр. 40. 

Див Жаловатися 
ЖАЛКОВАТИ, (на кого), де. Мати жаль 

на кого, нарікіти. 

XVII. Забито моего брата рудного москаля 
Федора, що я жалкую на стадников Ак. Цолт. 
Гор. Ур. І, 92 (1667).—Многає паши мещканьци 
жалькуючи на Курила за покрадення коней 
Прот. Полт. С. II, 80 (1690).—(Козаки город- 
скіе) нехай ни на кого не жалкують Зварн. 
Источн. І, 363 (1692). 

XVIII. Чулисмо же он (Левко) о гроши ет 
(Ганну) питаєт и жалкует Прот. Полт. С. II, 
246 (1702).—Не жалкуйте... на войско зацо- 
розское за коні Хоз. Гетм. II, 188 (1706).— 
Сами на себе... панове Полскіи нарікати и 
жалковати мусіли би Літ. Бел. І, прил. 46,— 
Той, хто тобі сказавь, не будеть о то жалко¬ 
вати Політ. 53. Див. Жаловати. 
ЖАЛО, рн. 1. -Язик змщ бодвць (комах). 
XVII. Стрекало: Жало, остень, бодець, 

острога Бер. Лекс. 157.—Скорпіонь ядовитий, 
людей жаломь своммь колеть и оуморАЄТь 
Гал. Кд. Раз. 169. 

XVIII. Губи лвом замкиул, и жала ужум 
оукротил я гнівь ихь смирил Пам. укр. 
м. III, 46 (Перем. Пр.). 

2. Укус. 
XVII- Людей всим жала их (комаров) див¬ 

не ся стали прикри и не вьггрвани Жив. Св. 
49-6.—Жит. Св. 79. 

XVIII. По руснацку глаголи вамь, пчела 
умираєть па жалі Іер. Мих. 270. -. 

3. Гострість, вістря. 
XVII. Пришествиемь Сяа Бжіа; діазоль по- 

срамочень... гріховное жало притупмед 
Трапкв. Зерц. Дв. 

XVIII. Князь, міючи охоти своей ВОЄННОЇ 
жало от Кривоноса... приломленноє, стратиль 
...смілост Бел. Сказ. 55. 
ЖАЛОБА, рж. 1. Скарга. 
XIV. Узнали єсьмо ижь... жалоби на судіхь 

не бнвали суженьїє единоетайно Ак. ЗР. І, 
2 (1347). 

'XV. Не иміи на ни в томь жадоби, но 
боудемн вси за оДинь моужь Ип. 342 (1147). 

XVI. Ми судь внсьлухавьшн... поводовое 
сторони жалобу, а отпоряоє сторони отказь 
Арх. ЮЗР. VIII, IV, 217 (1534).—На жалобу 
умоцованого архієпископа Полоцкого... бур¬ 
мистри... повідили Ак. ЗР. IV, 32'(1590). 

XVII. Асавул... доходи при жалобі своей 
утягдивой Прот. Полт. С. II, 54-6. (1678).— 
Мнихи жалобу свою през писмо подали Крон. 
Боб. 302-6. 

XVIII. Видричка... попадала свою на Сухо- 
млина жалобу Прот. Полт. С. II, 306 (1701).— 
Слова королевскіє... за занесенемь... жалобь 
украинскихь... били повторени иподтвержспи 
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Бел. Сказ. 15.—Зайшла жалоба до нась еть 
Новгородскихьжителей Унів. Дан. Апост. 38. 

2. Право скаржитися; пільга. 
XV- Кь четвертому 'року маеть стати... 

а не будеть ли тогдьі жалобу стратить Ак. 
ЗР. І, 38 (1420). 

XVI. їїоторнй человікь сядеть на пустнни 
на снромь корени, тому человіку на пять 
літь жалЬбн... а хтЬ сядеть у готовий доль 
и кь росдашемь тому жалоби не маемь давать 
Ак..ЮЗР. І, 79 (1531). 

3. Сум, плач, туга, жаль, вираз суму. 
XVI. Уньїша цвіти жалобо» и дрзво с ту¬ 

гою кь земли приклонило Сл. о ц. -Иг. 42—43,— 
Сітованіє, плачь, жалоби отправованье Зиз. 
Лекс. 106. 

XVII. Жалоба, желшіь, цечаловяиье фра- 
соїаяьє Бер. Лекс. 43.—Жалобу отправую— 
сітую Синон. сл.-р. 24,— Мелпомене зоставь 
южь срогїи жалоби, не псуй пдачемь дна 
того свіатлои оздоби Тит. ЗОЇ (Еоуар. 1632) — 
Іовь... на жалобу по дітех своих, разодраль 
шати свои Крон. Боб. 37. 

XVIII. Вь хоробахь и вь жалобахь вь смут- 
кахь потішаєш всіх Укр.-Р. Арх. X, 285.— 
бго Царское... Величество сітуєть (що вмер 
Іван Олексієвич) и всі чини... Московского 
Государства иміють жалобу Літ. Бел. III, 
367 (1696). 

4. .Обряд отій вираз жалю чи смутку по 
смерті чиїй. 

XVII. Сітовапїе: плачь, жалоби отнраво- 
ваньє, смутокь, фрасрокь Бер. Лекс. 169,— 
Болеславь... скончйвши рочную жалобу по 
отцу, оженился Крон. Полск. 365. 

5. Жалобне убрання, одіж; чорне обиття 
на вираз смутку по смерті. 

XVI. Вретище' плахта, жалоба, жалобний 
убмрь Здз. Лекс. 96.—ІІеневитяие... оповіли 
пость и убралися вь жалоби Катех. а. визн. 
в. 175-6. 

XVII. Жтлоба—вретшце, власянкца Синон. 
сл.-р. 24,—Вчерасмо били в.жалобі оуишн 
а сєгодна в цвйтпьіх шатахь роскошнн 6в. 
Вил. 96-6,—В смутную тепер оннй (дом бвеи- 
миянов) убрался жалобу -Др. Ол. Ч. Б. 168. 

XVIII. Балдакинь, жадобою оббитій Діар. 
Хан. 73. 
ЖАЛОБЛИВЕ, присл. (пол. йаїоЬІшіе). На¬ 

рікаючи, із скаргою. 
XVI. Кгижевский... светчиль и оповедаль 

ся жалобливе Арх. ГОЗР І, VI, 91 (1592). 
XVII. Жалобливе перед нами освідчили¬ 

ся Тр. Полт. Уч. Арх. Ком. ХІІі, 67 (1678).— 
Іеремїа, пророкь жалобливе пясаль: дороги 

Сишзекїє позаростали дла того, ижь не машь, 
хто би ними хрдшь Літ, Рук. 41. 

XVIII- Дрносиль намь жалобливе пань Ан¬ 

тоні Трофимівичь Мат. Ист. ЮР. 35 (1711).— 
Дорошенко... донесль о томь 'жалобливе 
Діендеть Кереипу Літ. Бел. II, 134. 

Див. Жалосливе. 
ЖАЛОБЛИВЬІЙ, прикм. (пол. гаїоЬІшу). 1. 

Що скаржиться, що позиває (на суді). 
XVI. (Несвицкцй) просил аби єсмо... право 

єга прочитали и єго в том яко сторону жалобли- 
вую обнчаєм правннм заховали Арх. ЮЗР. 
VIII, III, 58 (1568).—Пришедши передь врядь 
обоя сторона, такь жалобливая, яко и отпор- 
ная іЬ. І, І, 150 (1580).—II сторона жало- 
бливал на него непоцираючи визволила Ж. 
Курб. І, 303 (1588). 

XVIII. Завідовци Опошяянскіє... тую пашню 
и всі денги жалобливой паней Милорадовичовой 
возвратили Жури. Дан. Апост. 63 (1728). 

2. Що має в собі скаргу, оскаржтй, позовний. 
XVII. Протйвь мене жалобливьіхь лнстовь 

по приймуй Крон. Боб. 302-6. 
Див. Жалсбньїй 6. 

ЖАЛОБНИКЬ, рм. (пол. йаІоЬпік). Той, 
хто позивав, позовтк. 

XVI. Тоть хто жалуєть на кого маєть єго 
тнмь прзвомь доходити подь которнмь ОНЬІЙ. 
на кого жалуєть, сідить, а не тьімь правомь, 
подь которимь самь жалобішкь сідить Ак. 
ЮЗР. І, 95 (1538). 

XVII. Аеанасия... ганячи жалобники єго 
ижь речи плрюшє менит на него сміли Жив. 
Св. 157-6.—Той... примовки речониє жалоб- 
пики трома особами доводячи.... передь судрмь 
признали Арх. Мот. 2 (1688). 

XVIII. А позванная сторона єсли би ся того 
гвалтовного отнятя и держаня своего того 
именя... заперла... тогди тоє имене або люди 
мають бігти зараз сказанії жалобнику в дер- 
жаню гвалту Сб. Мат. Ліврб. Укр. 47 (1745). 
ЖАЛОБНИЦА, рж. (пол. йаІоЬиіса). Пи¬ 

сана скарга. 
XVII. Супплики тьш то єсть жалобниди 

собі поданий предь очима єпископовь спалидь 
Копист. Пал. 1130. 
ЖАЛОБНО , присл. Жалісно; на знак жалоби. 
XVII. Голошу: Жалрбяо плачу Бер. Лекс. 29. 
XVIII. Вь 8 часу пополуночи дано на заіуе 

новому імператору зь 105 пушекь; потом* 
стріляно помінутно жалобно Дн. Хан. 2. 
ЖАЛОБНЬІЙ, прикм 1. Жалісний, ' повний 

жалю. 
XVII. Співаль Двдь иісни жалобннє Крон. 

Боб. 99-6. 
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2. Погрібовий. 
XVII. бго млсть нань имркь: жеґншь Вась 

всіхь православний хрстїане, котарнистесА на 
той Акть жалобний зобрали Гал. Кд. Раз. 512.—■ 
Жекгнаетвас небожчик всііхь... которьш зн- 
ішшстеся на, жалобний проводь сей 6в. Реш.425. 

3. Що викликає жаль. 
XVIII. Не жалобна хороба что з’ панства 

бьіеаєт Клим. Вірші, 55. 
4. Зроблений з тканини певного кольору 

або вигляду на ознаку суму:; або що стосується 
до ознаки суму. 

XVI. Вретище, плахта, жалоба, жалобний 
у бань Зиз. Лскс. 96. 

XVII. (Пані) кошулкн жалобпи крає Арх. 
ЮЗР. VIII, III, 505 (1604).—Мита... оть по¬ 
ставу сукна... жалобного по грошей полтора 
Ак. ЗР. IV, 249 (1605).—Іоань... такою одеж- 
дою жалобною приодягнеш, бивь 6в. Реш. 
200—Людей мнозтво убравшися в сукні жа¬ 
лобний Жнт. Св. 343.—Коло того жалобнаго 
катафалку стануть Дм. Рост. 131 (1685). 

XVIII. Два фелони жалобних Арх. ЮЗР. 
І, XII, 125 (1709).— Жалобноє платтє всей 
дворь монаршій сняль Дн. Марк. II, 236.—Сти- 
харцовь пара жалобнихь Реєстр Ризя. Соф. 14. 

5. Що оскаржує. 
XVIII. Похочет ли сторона жалобная до¬ 

водити, то єй врлно будет Сб. Мат. Лівоб. 
Укр. 47 (1745). 

6. Що в собі скаргу має. 
XVI. На которьіхь рейстрохь онмє компро- 

мисарове речи некоторнє жалобниє... позакре- 
шивали Ж. Курб. І, 155 (1578).—Потомь 
листи... до всехь владикь... подавали такь 
жалобнихт. Кул. Мат. І, 59 (1592). 

Див. Жапобливьій 2. 
ЖАЛОВАНЬЕ, рн. (ц. сл. жалованіе). 1. 

Дарування, надавання, шанування (нагородою). 
XV. А на потверженьє того нашего жало- 

ванья... печать нашу веліли єсмо привісити 
ЮРГр. № 74 (1437).—Ак. ЗР. І, 49 (1438).— 
іЬ. 50.—А ему нась во чьти и вь жалованьи 
и вь докончаньи держати ІЬ. 77 (1459).— 
іЬ. 55 (1442). 

XVII. Гетмань Хмелницкій зо всіли пол¬ 
ковниками... узяли ведикоє жалованнє єго 
царскоґо величества соболями Літ. Сам. 36.— 
От єго царского величества присилано коза- 
камь жалованя копійки золотьіє ІЬ. 39. 

XVIII. Гетмань Бруховецкьій... зь великими 
жалованемь повернулся (з Москви) Дн. Марк. 
т. 2.—Тамже дано козакамь жалованя по копі 
Дн. Хап. 33 (1722). 

2. Реч. від «жаловатш. 

XVII. Ань:Голосижалованьл Бер.Лекс. 1— 
Пршіовість тая... напоминаючи зась до покі/ти 
и жалован’яза гріха того которий... згрішил, 
Тр. пости. 22.—Теперь (на цім світі) чась сле- 
замь, и вздьіханю, и жадованю 6в. Калл. 577. 
ЖАЛОВАТИ, $с. (ц. сл.). 1. (кого, чого). 

Мати жаль до кого, милувати, берегти. 
XV. Лошади єго (смерда) жалуєшь, а са¬ 

мого чему не жалуєшь Ип. 253 (1103) .— 
Нни же на нас про то не жаяоуи.оже єсмьі 
оустали на рать іЬ. 364 (1148). 

XVI. Тарановскій не Ллтвьі, але только 
своєє одной жаловаль шкури Ак. ЗР. III, 
171(1573—1574).—Пришодчи на врядь кгрод- 
ский... передь мене... подьстаростого Луц- 
кого,... отець Григорей, жаловаль и оповедаль 
великообтежлив° на пана Сганислава Кгра- 
євского Арх. ЮЗР. І, VI, 60(1574).—(Прото) 
жалуюча тебе... мушу тебе напоменути Отп. 
й. П. кл. Остр. 1053. 

XVII. Я голови свсєи не жалую Кул. 
Мат. І, 31 (1604). — Стьіє... тіль своих не 
жаловали 6з. Реш. 22—ІЬ. 134—Калинникь 
тих сеоихь ненріятглей жалуючи згиненя, 
сталь на млтві Жит. Сз. 574-6 —Жалуючи 
сьіна отець н матка ховали єго през три 
меци Літ. Рук. ЗО.—Людей воєннхь много 
запропастили, которихь мало жаловаль Літ. 
Сам. 170. 

XVIII. Лихого нічого. жаловати Клим. 
Прип. 224, —Не жалуют їшсифа, закамені¬ 
лий срдці на него маючи Пам. укр. м. І, 
159 (Рк. Тесл.).—Не жа(лу)ю єго, ані Христа 
того Сл. о збур. п. 162. 

2, Жалувати чого., шкодіти, шкодувати; 
скупитись, ощаджувати що. 

XVII. Мьі... жалуємо дати за ню (за 
жизнь) малого окруха хліба Транкв. 
Ззрц. 83.—Людскій то члвікь бо не жалуеть 
ладемь хліба Рад. Ог. 47 —Пристоит теперь 
в’Церкви Бжей... послуги пну бгу отпрівс- 
вать жадного на то кошту не жалуючи Кн. 
Рож. 43-6. —Дорошенко... не жалуючи гетм ш- 
ства утратити... посилаль до Турчина Літ. 
Сам. 114.—Відаєшь, ижем я для тебе и здо- 
рогя не жаловаль 36. . 1693 р. к. 100.—(Си- 
білла) рекла: королю, купи тихь троє книги, 

бо будешь потим того жаловати Рук. 
№ 202. к. 183. 

XVIII. Хочь бим цілий лабець з него про- 
пивь, не жаловав бим вас пошановані и 
ведлуг приятедства уконтентовати Укр. - Р. 
Арх. IX, 55,—Укриватися вь дорозі не 
било чимь, бо байбарака жалую но росі 
мочити Гр. Барск. IV, 34. , . 
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3. Жалкуети, шкодувати, бути незадо- 
еоленим з чого, за що. 

XVI. Пань воєвода... пожегналь жалуючи 
незгоди, и єхаль до Чірнавчичь Кул. Мат. 
І, 71 (1596).—Кнжа єго млсть згоди жаловати 
и оутікати міль Отп. кл. Остр. И. П. 429. 

XVII. 0 добрій мой аггле.., остави мні, 
что... твоєго ВДОХНОЕЄНІЯ и совіту не слухаль, 
а найпаче ст того удаляхся, чего нні вєімь 
сердц мь жалую Діал. о см. 279.— А за 
вмступки жаловати горко мусит Тит. 331 (Уч. 
бв. 1637). — Кгдьі жалуєм з правого серца 
чого, што се зле стало Каз. № 32, к. 2,— 
Геленус... жаловаль того, мовячи же то єст 
знакь остатечньїй ншого злого Крон. Боб. 
82-6.-1)04 невірний жаловат от срдда гріху 
своєго почали Жит. Св. 160- — Канцлірь 
пань Замойскій жаловаль того, що безь єго 
волі важилися Того Літ. Льв. 257. 

XVIII. Чипи що хочешь, будешь на потумь 
того жаловати Марк. IV, 223 (Л. Маз.).—Пано¬ 
ве поляки... не мієте теди ви того жаловати, 
що доброй своєй волі... утеряли и погубили 
Бел. Сказ. 88.—Король Полскій... жалуючи 
сердечне... яко яблка златаго утраченной 
Украйни Літ. Бел., II, 11.—(Оувидіч) Мойсей 
здое діло дюдій своихь и жаловал барзо Пам. 
укр. м. І, 254 (Рк. Тесл.).— Жадовали велми 
за ним ІЬ. 313. —По вторе щире жаловати 
потреба за прешлид своа викрочности Науки 
парох. 43. 

4. Скаржитися (на то). 
XIV. їїетрь жаловаль на Ян", ижь ему 

четьіри пальцн утяль у руки Ак. ЗР. і, 9 
(1347).—Жаловаль кііазь Бискупь на Викгайла 
Пам. Гол. 18 (1392). 

XV. Да се єси пришель и сідиши сь своєю 
братьєю на единомь коврі и чему не жалуешв 
до кого та обида Ип. 249 (1099).—Аже не 
вдасть, то не жалуйте, что сд удієть то ви 
вино вати ІЬ. 296 (1135).—1 жалова (Ізяслав) 
на Кияни (за вбивство Ігоря) ІЬ. 355 (1147).— 
Ивашко... жаловаль и позваль пан Татомира 
Балицког аже ємоу побраль ...вепрі ЮРГр. 
№ 45 (1413).— Жаловали намь міщане и дво- 
ряне и чорньїє люди и все посполство на 
боярь Полоцкихь Ак. ЗР. І, 72 (1456). 

XVI. Жаловала намь виноградничка на 
имя беодосія аз зятемь своимь Захаркою 
и з митами виноградники на игумена святого 
Никоди Пустинского Арх. ЮЗР. І, АЧ, 9 
(1507).—Тоть хто жалуєть на кого, маєть єго 
тнмь правомь доходити, подь которьиь ОНЬІЙ 
иа кого жалуєть, сідить Ак. ЮЗР. І, 95 

(1538).—Пан Янушь ПроконовиЧ Угринов- 

ский жаловал ведле позву своєго на пана 
Іляша Несвицкого Арх, ЮЗР. VIII, III, 56 
(1568).—0 семь жаловали єсмо на єпископа 
на соборі Ак. ЗР. IV, 43 (1592).—Дозналь 
єн* на суде Божомь, на тебе жалующаго Лист 
И. П. 985. 

XVII. Жаловаль нам Андрій Кондратовичь, 
обиватель Кгарьцовский, на Веремія Богда¬ 
новича, того ж села, о побране сіна Тр. 
Черн. Арх. Ком. X, 92 (1666).—Магдалина... 
одлакивала гріхи свои-сама на себе жалуючи 
Жит. Св. 553,—Жалуючіє сведоцство тоє па- 
мятнимь заложивши яко судомь уважить зь 
того своєго оболгателя справедливости домовля¬ 
лися Арх. Мот. 2 (1688).—Мовиль ..Ламех до 
жоиь своих, жалуючи за обоє мужебойство: 
слухайте голосу моего Крон. Боб. 7.—Пану 
водно би узяти у своєго подданного и не такь 
би жаловаль цодданній єго Літ. Сам. 5. 

5. Уболівати, сумувати. 
XV. Да како жаль ми бдінеть на Игорд, 

тако нині жалоую болми по Игорі браті 
моємь Ип. 645 (1185). 

XVI. С4туи>, смучус, жалую, плачу Зиз. 
Лекс. 106.—Оць твои и а жалоуючи гладяли 

. єсмо тебе 6в. Пер. ЗО. — Патріарха Іосифь 
окрутное такоє тиранство над своими видячм 
жаловал того непомалу Рук. Муз. № 513, 
к. о5. 

XVII. Олга.... услншавнм о смерти милого 
мужа своєго велми по нем жаловала Жит. 
св. 519.—И плакали всі и жаловали єн 
(померлу дочку Іаіра) 6в.„Вил. II, 142-6.— 
А которнє пбмерли, тнхь упоминали, плакали, 
жаловали Кул. Мат. і, 82 (1603). 

XVIII. Жаловала по Іоакиму мужу своєму 
не знаючи, где онь єст Пам. укр. м. ІІ, 67 
(Рк. Тесл.).— Грьховь позбі/ти можеть латво 
кождій иа исповіди, села... щире жалуєть 
за тоє, що согрішивши, Вга образил Сімя 
Сл. Б. 6 (1772).—Беру єго ув опеку и науку, 
жалуючи сивотства єго я царичиного в’дов’ства 
Ал. Тиш. 36. 

— гріху або за гріхи, покутувати за 
гріхи. 

XVII. За всі гріхи мои ердчяе жалую Тр. 
П. М. 551,—(Люде) не хотаїь кйаМса, жало¬ 
вати за гріхи свои исповідатисА ихь Гал. 
Кл. Раз. 9.—Ч^му не сповідалес ся гріхов 
своих и не жаловалес за них бв. Рент. 42о-б.— 
Чему неплачем? Чему не жялуємь и не ри¬ 
даєм—за гріхи наппі Рад. Ог. 1112,—(Люде) 
плакали, жалуючи гріху своєго и престу- 
пления Крон. Боб. 5. 

6. Дарувати, дарти (ікого чим). 
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XIV. Сдюбую и слюбили есмо... служити 
вірну бьіти и послушну с тьшь со всімь чи 
іма ЖАЛовали ЮРГр. № 27 (1393). 

XV. Я князь великій Борись Александро- 
вичь волень кого жалую кого казню Ак. 
ЗР. І, 46 (1427). 

XVIII. Ми великий государь... учпем вас 
жаловат, и держат... по вашимь правам и 
волностям Бел. Сказ. 214. 

— нная грамота. Див. Грамота. 
XVIII. Добра... до которихь ми., по висо- 

чайшей жалованной грамоті отяу нашему... 
даслідници Мат. для общ. б. 66 (1749). 

Див. Жяловати. 
ЖАЛОВАТИСЯ, де. (о ком або чого). 1. 
Жалкувати. 

XVII. ІІріємнаА бовімь єсть речь Бгу-бра- 
тіє, другь о друзі смутитисА и жаловати 6в, 
Калл. 928. 

2. Нарікати. 
XVIII. Почали са смутити и жаловати того, 

же они в’ єдиних сукнах ходили, а в оубозтві 
жили Пам. укр. м. III, 80 (Перем. Пр.). 

3. Скаржитись. 
XV. Илья влдка... жаловаль са пред кро- 

Д8мь па стрілковці ЮРГр. № 53 (1422). 
XVI. Ми, волость Борисовская жалуємся 

на воєводу Вшіеньского Ак. ІОЗР. І, 62 (1522). 
—Чедовікь изь Сутіски приєхаль' дей до 
мене, жалуючися, ижь тоть Путошинский... 
казаль чоловіку моем^, аби жиду Шдафну 
заплатили чотнрнадцать копь Арх. ІОЗР. III, 
І, 9 (1579). 

XVII. Будем... скаргу писати.... до Риму 
■жалуючися о тоє бв. Реш. 176-6,—Она (Мар’я) 
без даня причини такь на Дениченка жалова- 
лас ІІрот. Полт. С. і, 256 (1674). 

Див. Жалитися 1,4. 
ЖАЛОМША, рж. (пол. гаїотш). Церковна 

•служба по умерлих. 
XVII. Нерозодньш Латанникове нашто 

«правієте жаломьши но оумерльїх’ 0 обр. 128. 
ЖАЛОСЛИВЕ, присл. З жалем, нарікаючи. 
XVII. Романь Попенко и Матими Добошь 

жалосливе скаржилис па Пархома Кн. Міск. 
Полт. 1 (Ь91). 

Див. Жапобливе, Жалосне, Жалостне. 
ЖАІІОСЛИВЬІЙ, прикм. (пол. йаіозішу). 

Смутний, в жалю. 
XVII. Кролевая... жалослива велми з того 

(смерти сина) била Крон. Боб. 154-6. 
XVIII. Голос чути бар’зо плачливий и 

горко жалосливнй Пам. укр. м. II, 139 
(Рк. Тесл.). 

Див. Жалобний, Жалосннй, Жалостний. 

НЖАЛ0СНЕ.-0, ,присл. 1. Сумно, жалібно. 
“XVI. Жалосно вельми тоє поведати, яко се 
тамь деяло Кул. Мат. І, 60 (1592). 

XVII. Лебедь пред смертю своєю жалосно 
співаєть Гал. Ел. Раз. 292. 

XVIII. їосифь пожеґнавшися з братією жа- 
лоспе пошов вь путь Пам укр. м. І, 160.— 
И стало ему жалосно на ердцу і,Ь. І67 (Рк. 
Тесл.).—Взбурло кназа до роспачи тоє жа¬ 
лосне доиесшє слуги (що дочка вже вмерла) 
Науки нарох. 96. 

2. Жалкуючи, скаржачись. 
XVI. Жалосно поведили, ижь дей... борт¬ 

ного дерева сто поломило Кул. Мат. І, 62 
(1592).—А ижь не освою только долеглость 
пишемь але... все духовенство жалосно об¬ 
ходить Ак. ЗР. IV, 122 (1595). 

XVII. ІІвань Чуть жалосно оповедал нам 
жал свой Кн. Міск. Полт. 60 (1695). 

3. Прикро. 
XVI. Тни принесли орацьш до нихь, жа¬ 

лосно тчипено, упорними зовучи Кул. Мат. 
І, 69 (1596). 

XVII. Іона... в глубину морскую жалосне 
погружоннй бв. Реш. 44-6.—Ми барзо жалосно 
на дом Лукяновь и на жону єго, же они 
відаючи о тих грошахь нікому пе опові¬ 
щали Прот. Полт. С. II, 68 (1689). 

XVIII. 14 не такь намь єсть жалосно на 
пановь... яко на ихь старостокь Літ. Бел. 
І, прил. 45. 

Див. Жалобливе, Жалобно, Жалостне. 
ЖАЛОСНИКЬ, рм. Той, що сумує за чи¬ 

мось. що покутує гріхи свої. 
XVII. Рече жало он пк: Не внийди в суд со 

рабом твоим, гепди 6в. Реш. 445. 
ЖАЛОСНЬІЙ, прикм. 1. Смутний, жаліб¬ 

ний, що збуджує жаль. 
XVI. Придалисми при томь и напоминаньє. 

аби тихь такихь намь жалоеннхь поступковь... 
занехаль Арх. ЮЗР. 1, І, 523 (1596).—Тих 
самих... обнял нестерпимий и велми жалос- 
ннй со слезами крикь і стогнанА плачь Рук. 
Муз. № 513, к. 1— Отп. кл. Остр. И. П. 393. 

XVII. Кгмінь... волаль мовячн: и голосомь 
барзо жалоеннмь заводячи йщшоль ГІастьірь, 
якого троудно поткати Бер. Вірші, 89,— 
Южь смутніє и жалоснїє часи пречь теперь 
нехай уступуют Рук. № 0. 4°, 86 к. 96.— 
Вірші на жалосннй погребь задні га рмцер 
Петра Конашевича Сагайдачного Ті/г. 37 
(В. Сак. 16&2;.—бдного дна Пречст а два 
Бца била жалоснаА, же Ха сна своєго не 

1 оглАДала Гал Н. н. 12.—Всі... которнє зо¬ 
бу алистеся на той акть жалосннй 6в. Реш. 
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425-6. — Рахил будучи жалосна безплоду 
Крон. Воб. 20-6. 

XVIII. Промовь, серденко, хоч слово єдино, 
нехай жалосннй смутокь идеть Мимо Пер. 
Укр. Лир. 11—Где приклоню главу мою, 
кого упрошу? єдинь к тебі глас мой, Боже, 
жалосньїй вношу Укр.-Р. Арх. IX, 193,— 
Теди я жалоснимь на тое уболіваючи серд- 
цемь... мусілемь старатися о способе такий 
чрез которий... ПрИВИЛРЯ до рукь моихт> 
приняти Бел. Сказ. 19,—Црь Дарий перьскїй 
пише листн плачливьіе и жалосннє Ал. Тиш.46. 

2. Бідолашний, що треба пожаліти. 
XVII. Оубогїй, жалолшй, мізерний Бер. 

Лекс. 11.—Сибіл’ла ФриґІА... била... стара, 
сроґа. жалосна Рук. № 202, к. 184. 

.3. Жалібний, що до жалоби належить. 
XVIII. Шати жадосніє из сд|з скидай Укр.- 

Р. Апх. IX, 60. 
4. Що те жаль на кого;що позиває на суді). 
XVII. Мареа... еама єдина... потравки з’ 

кухні на стол носа чи спрацовала; якобьі жа- 
лосною будучи на Марію, заволаєть до Ха 
Спстеля Рад. Ог. 531.—(Пелаггя) наймичку 
свою, а доньку власную жалосного отца... 
застрелила Ріпі. Полт. Полк.С. 59 (1689).— 
Івань, будучи того жалосним, же ояьі пов¬ 
тікали... просиль, абьіего сеє оповедане... 
бьшо до попартя справи до кшш. записано 
Акт. Старод. кн. 95.—Зоставьши жалосни, 
усиловали доходити того проданного.-.кгрунту 
ІЬ. 110. Див. Шанобливий Жалобний. 
ЖАЛОСТЕНЬ, ЖАЛОСТНЬІЙ, прикм. (ц. 

сл. жалостьний). Див. Жалосньїй. 
XVI. Обачивши то патріарха... велми бмль 

жалостен’, ижь ся даль увести иеидоровьмь 
сдаамь Ист. о разб. Флор. соб. 438. 

XVII. Над описаний оу пророковь ламентн, 
пшр’шїи и болшїя напишоу, и жалостнійшую 
оукажоу причину плачу Лік. на осп. ум. 1— 
Зь ньімь се не могли сторговати для єго високои 
ценн и неєднословиости, сь чого (панове) били 
барзо жалостни Арх. ЮЗР. І, XI, 141 (1641).— 
Жалостен бнл о своим нещастю Ал. їїеч. 
174—Цареве и монархове.,, галасом велце 
жалостнш... восплачуться 6в. Реш.'13-6.— 
Протестанть будучи велми жалостень, такь 
побою, яко и зневаги, жадаль уряду Прот. 
спо. пот. 126. ї 

XVIII. По погребеніи жалостцомь... 'Бог¬ 
дана Хмелницкого Літ. Гр. 155.—Извістившись 
я вь нреставденіи... єпископа Білеруского 
жалостень єсмь вь тоиь велми Літ. Вед. III, 
567.—Пошли... при жадостннхь играхь на 
гобояхь Діар. Хан.- 74. [ 

Жалостньїмь чого бути, за що, жалкувати. 
XVIII. Архиєрей Гурка жалостень-за то, 

что я кь нему доселі не писаль Дя. Марк. II, 5. 
ЖАЛОСТЙВЬ, ЖАЛОСТИВЬІЙ, прикм. 

(ц. сл. жалостивьнь). Див. Жалосньїй.| 
XVI. Я сльїшечи о таковомь безчиніи... 

єстемь сь того непомалу жалоетивь Ак. ЗР. 
IV, 39 (1591). — Король... будучи сь тота 
барьзо жалостнвьій и ображений не хочет 
того стерпіти Антир. 657. 
ЖАЛОСТНЕ,-0, присл. Див. Жалосне 1. 
XV. Поиде Тельбоуга в Лахьі и Алгоуи 

с нимь вси кндзи а Володиміра воротиша 
назадь, зане бьіс жалостно зріти на нь видачи 
єго бодна соуща Ип. 898—899 (1287). 

XVIII. Якоє поношеніє... жалостно и встидно 
от хана Подякомь терпіти приходило Взл. 
Сказ. 84.—Всі жалостне играли Діар. Хан. 
16.—Играно на_ гобояхь жалостно ІЬ. 73. 
ЖАЛОСТНЬІЙ, прикм. Див. Жалостень. 
ЖАЛ ОСТЬ, рж. 1. Скарга. 
XV. Даниль же... посла Якова столника 

своєго с великою жалостью ко Добросдавоу 
глд к нимь кназь вашь азь єсмь повеления 
моєго не творите землю грабите Ип. 789 
(1240). 

XVIII. Оть Якова писмо получилемь зь жа¬ 
лості» на тестя своєго писанное Дя. Марк. І, 
203,—Туживь, гукавь жалостшо голубь на 
бучині Пер. Мат. 1,1,287. 

2 Жаль, смуток, горе. 
XV. Жона- єго Анна дві жадости жаловала 

и два плачи плакала Чет. 1489 р. к. 14-6.— 
Зь Божьєє воли сталася намь такая пригода 
и жал ость: отца нашого, а брата твоєго Ка- 
зимера короля вь животі не стало Ак. ЗР. 
І, 118 (1492). 

XVI. Ояи тежь шли назадь зь великою 
жалостью Кул. Мат. І, 70 (1596).— Сердцз 
оть жалости и стогнаній падаются Отн. кл.. 
Остр. И. П. 404. 

XVII. Сіжу царицею и не єстемь вдовою, 
и жалости не обачу Копист. Пал. 815.—Чась, 
музо, жалость вадшовь смутних’ отмінмта 
Тит. ЗОЇ (Еоуар. 1632).—Гарпаґусь не хотячи 
на жал ост того дитяти смотріти росказаль... 
занести до діса Крон. Боб. 153-6. 

XVIII. Чиню ревокацію зь Такою сердечною 
жалостію Арх. Мот. 23 (1716).—Рахил оумерла, 
за которою то бш їяковь оу всликой жалости 
Пам. укр. м. І, 158 (Рк. Тесл.).—Розодравь 
на собі одіна Своє из жалости ІЬ. 265 (Рк. 
Тесл.).—Младевцн били оу великой жалости 
будучи оу неводи ІЬ. 315. 

3. Несміливість, боязкість. 
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XV. И великий Бь вложивь жалость ве¬ 
лику оу Половці и страхь нападе на на и 
тиепеть ® лиці Руськьіхь вои Иц. 254 
(1103). 

XVI. Спала князю умь похоти и жалость 
ему знаменіе заступи искусити Дону великаго 
Сл. о п. Иг. 6. 
ЖАЛОЩИ, р. ми. Туга, смуток, жаль. 
XVI. Ничить трава жалощами, а древо с ту¬ 

гою кь земли преклонилось Сл. о п. Иг. 18—19. 
ЖАЛУДЬ, рм. (ч. гаїисі). Див. Жолудь. 
XVIII. Жалрь албо жмрь лмшииь ианумь 

са приходить з’страсти Урб. 68. 
ЖАЛЬ, рм. 1. Смуток, горе, скорбота. 
XVI. Княжата, панята и все рнцерство 

суть тое надій ижь ваша милость... ку жалю 
ихь того не рачить чинити, яко пань хрестіяе- 
скій, а справедливий Ак. ЮЗР. І, 91 (Ш8).— 
Писала... пани Марина Михайловна Гулевича 
жалуючи великого жалю и надзн своеи на мал- 
жонка своєго пана Михайла Арх. ЮЗР. VIII, 
III, 47 (1563).—Тоть же имь отцоведаль, 
ижь того зь жалемь и со клонотомь уживете 
Кул. Мат. І, 69 (1596). 

XVII. Жаль—жалость, болізнь, риданіе, 
ревность Синон. сл.-р. 24. — Царь .. з ве¬ 
ликого жалю... упал у хоробу Жит. Св. 510— 
Іаирь до Ха пришедши... смутку и жалю по- 
псзбьіл Св. Вил. II, 143.-— Аньна з жалем 
неутолимим прекладала скаргу Прот. Полт. 
С. II, 108 (1683).—0 Нбо, и зем’ле, слице, 
мсць, и звДьздьі помер’кніте а допоможіте мнге 
жалю моєго Жит. Св. 1678 р. к. 91-6.—(Люде) 
за зкалемвАликим... слагжити малженству... не 
хотіли Крон. Боб. 5. 

XVIII. Жаль в’ серденку, що тя невндаю 
Рук. К. У. № 21, к. 24 (1721).—Тогда зіло 
болізновахь сердцемь и оть великаго жалю 
скорбяхь дозіла на сопутника своєго Іустина 
Гр. Барск. І, 90.—Жал’ ми єсть великій 
на моємь серьцу Ал. Тиш. 45.—За смі- 
хомь жаль наступаєть Богогл. 255. 
Жаль з]а гріхи, покута. 
XVII. Жаль за гріхи и сповідь, нехай єд- 

ность мають Тит. 133 (Земка, 1625).—Слезьі... 
походят зь жалю за гріхи цоповненнє бв. 
Рещ. 18-6.—Покута зась трн в собі части за- 
мнкаєт, жадь за гріхи, сцовіД и досить «учи¬ 
нене Гал. М. Пр. 269.—Кто локутуєть за гріхи 
свои, повшень міти скруху срдчную, жаль 
и плачь Гал. Гр. Розм. 

XVIII. бще ти в(и)нна за тоє, жесь слезь 
не точила, жалю не чинила за гріхи (душа) 
Укр.-Р. Арх. X, 247—Скруха то єсть жаль 
за; гріхи Собр. Прип. 35. . - - 

Жаль на совісти, каяття. 
XVIII. Тоє (що. Христос за для них зробив) 

когда домадшАТЬ грюшницн, безмірно бу- 
дуть мучитиоа жалем’ на совісти Сімя Сл. 
Б. 63 (1772). 

2. Образа, кривда, нарікання, плач. 

XVI- Княз... оповедаючи жал свою, которад 
сч стала от врядника АгсЬ. 8зп§. VII, 24 
(1558)—Передо мною... пан... оповедаль жаль 
и кривду свою Арх. ЮЗР. І, І, 339 (1593)— 
Также и наши наЧалници православнеє вірьі 
добре ся розмисливши, ач не без великого 
жалю мусіли то вчинити К. Р. и. 263— 
Духовноє право било ,зь великими жалемь, 
ижь мають єхати весь соборь до его кор, 
мл. Кул. Мат. 1,60 (1593).—Літо онад напер- 
шад на світі страху и жалю поднал згода, 
Отп. И. П. кл. Остр. 386. 

XVII. То не с хоти оучинил, але з жалю, 
и милостью зневолень боудучи Лік. на осн. 
ум. 28—Герасимь Крамар... внесль жадь 
свой, або рачей скаргу пред суді войсковьщ 
на Микиту Милашенька Ак. Полт. Гор. Ур. 
I, 4 (1669)—Настя Юрчиха... повідала нам жал 
свой и ускаржалася на Пилипа Прот. Полт. С. 
II, 14 (1683)— Макарь... дитя єго (Семена)... 
придавиль колінами, за який жадь удари- 
демь єго... разь !одинь Прот. спр. йот. 140— 
Оришка Ничшорка... з братом своимь... плач¬ 
ливий свой жал предложили Кн. Міск. Полт. 
20 (1692),—Ижь єго з ніякого... жалю вдарнль 
Акт. Старбд. кн. 17. 

XVIII. О дщи моя, дщи злая! Что се ти зро¬ 
била!? кости моя и мене жива вь гробь зло¬ 
жила, смідіеваєшь зь землею, жалемь покри¬ 
вавить Нов. Бокк. 296 —Я тилко жал мой 
тяжкий вь обиді и безчестии мні от Чаплин- 
ского заданой... предлагаю туть в(а)шей вел- 
можности, и прошу велце, даби ... приказал... 
Чаплинскомт не разоряти... дому моєго Вел, 
Сказ. 24—И так бьшь їяковь оу великомь 
фрасуїТку и жалю Пам. укр. м. ї, 161 (Рк, 
Тесл.)—Оя из жалю исхватил свой мечь.., 
и хотель ему голову отрубати .Тих. № 11, 
к. 30-6—Для чего, мой милен’кій, мене остав- 
ляєщь, жаль и плачь сердеи’ку на вся дни 
жадаєшь Пер. Укр. Лир. 41. 

З .'В 'знач. прислівника: а), шкода. 
XV. Намь жаль ютгя стела Ип. 163 (1069).— 

А коли о томь тобі, брату нашому, на нась 
жаль виділо и ми тобі тоє направили Ак. 
ЗР. І, 205 (1500). 

XVI. Игорь пдьіщ заворочаєть; жадь бо 
ему мила брата .Всеволода Сл. о п. Иг. 18— 
Жаль би ся того милий Боже,'аби рада вашо 
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мидости... кь таковому зниженью становь 
своихь міли приводити Ак. ЮЗР. І, 95 (1538). 
ХАІІ. Ми жал молодьіх діть твоих Жат. 

€в. 535-6.— Мні того жаль жем добродія 
'моего... образіль Каз. № 32 к. 12.—Кролевна 
позвавши же жидовча ест, рекла: жал дитини 
сей мні Крон. Боб. 39.—Если того яко най- 
рихлей не зд&ймешь виражу тобі такую зел- 
ашвость, ішь тобі будет жал того, же ес мене 
коли обраймль Рук. № 0. 4°. 86, к. 55. 
е XV ПІ Красно єсть где гуляти понад цвіти 
літати жаль ми ихь покидати Рук. К. У. 
№ 21, к. 27.— бму бьіло жал (Іосифа) Дам. 
укр. м. 1,159’ (Рк. Тесл.).—Жал ему за Іоси- 
фомь, бо єго любиль велми ІЬ. 163.—Жадь ми 
того ведики(й) Вірші різдв. 144,—Подте ви 
благословенни вндь отца моего, чомь бшо 
вамь жаль голоднихь и жадньїхь... Діля мене 
Поуч. Няг. 11. 

— на кого, прикро, неприємно. 
XV. Како жаль ми бдшеть на Игорд 

тако нині жалоую болми по Игорі браті 
мови» Ип. 645 (1185). 

XVII. Климови жал стало на жону Селенову, 
йж в ден по своє добро не присилала та в ночи 
Ак. Полт. Гор. Ур. І, 55 (1665).—І мні, 
Івану, на то за жаль, шго онь Лаврінь сіно 
возиль цо килка разь, і не єдно слово 
отказует па моє питане, першимь разом по- 
віділь, што своє ораль, вь другеє ІІОВІДІДЬ, 
же кугшль в куокови Тр. Черн. Арх. Ком. 
VIII, (1666-1697). 

Див. Жель, Желя. 
ЖАЛЬНЬБ, рк. Жаль, смуток. 
XVII. Цсрковь хва облюбйшца,.. єсть в’ жа- 

ліню двоакомь; перьзоє, яко женмхь єа не 
заразь приходить... Повторе засд вьскорьби 
пребнвдйть, и в’ гоненій) Транкв. Зерц. 53. 
ЖАШіТИ, де. 1. Мати жаль, горе, смуток. 
XVII. Ти єси Сердовидець, Творче мой 

а Пане, зрижь, якь жалієть сердде моє безь- 
■црестане Суд Бож. 298. 

2. Шкодувати. 
XVIII. Якого преставленія (смерти цтря) 

Гетмань жалія. писаль... До... архієпископа 
Черніговского Літ. Бел. III, 367.—И не всує 
Поляки, жаліючи утрати Украйни оноя, то- 
гобочноя, раемь світа Поленого вь своихь 
універсалах єя нарицаху и провозглашаху 
Бел. Сказ. 3. 
ЖАЛЬТИСЯ, де. 1. Скаржитися. 
XVIII. Хмедницкій... до Коронного Гет- 

мана килка разовь отписаль... на Чаилинского 
асалячися, просидь суда Літ. Гр. 40—41. 

2. Мати жаль; шкодувати. 

XVIII. Жільса Б оже тоєй праци Сімя Сл. 
Б. 1772 р. к. 329. 
ЖАРАТОКЬ, рм. Жар, зтукай вугйь з вог¬ 

нем. 
XVII. Топазіонь жолтьій, а ядгрко в немь 

поеродку чирвош' якь жаратокь Рук. Хроп. 
167. _ Див. Жератонь, Жиратокь. 
ЖАРИСТЬІЙ, прикм. Жаркий, вогнистий, 

паліючий. 
XVII. Законник... казал собі уголлю барзо 

жаристого принести бв. Реш. 232.—Стмеон... 
в голий руки жаристого угол’я назбирал Жит. 
Св. 549-6.—Матка... обачяла єго (сьша) стоя¬ 
чого межи огнем жаристим Крон. Боб. 326. 
ЖАРИТИСЯ, де. Розпалятись, ятритись. 
XVI. Вь чомь дадій, абнея то це жарило, 

пану Богу сь плачомь и сь молитвами офіро- 
вавшися, конець уділяли єсмо Ак. ЗР. IV, 
150 (1596). 
ЖАРКОСТЬ, рж. Гарячість. 
XVII. Тут Жаркость Карбркула горливо- 

сти Бжей, коли (Петр) простер ррку извлече 
меч свой Рад. Ог. 185.—Ачи це значна* ж то 
жаркость бьіяа ІЬ. 645. 
ЖДРКЬІЙ, прикм. 1. Див. Жаристьій. 
XVI. Цвіть краси и оутдаї хрстіанском 

жарким огнемь оусьґхаль Ист. о разб. Флор. 
соб. 1 (стдр.). І 

2. Пекучий, душний. 
XVIII. Сей день бшь... велми жаркій Дн. 

Марк. III, 37. 
ЖАРЛИВО, присл. (йол. йагііще). Гаряче, 

щиро.* 
XVIII. Остророгь любо жарливо одоззалея 

виворочуючи тоє, же ми Ханові не обіцяли... 
нічого Літ, Бел. IV, 74 (Пов. 1728). 
ЖАРЛИВОСТЬ, рж. (йод. яагішозс). Га¬ 

рячість-, пильність, щирість. 
XVII. Кала: жарлмвост аб(о) нарікане Бер. 

Лекс. 285.—(Хс Маркіана) правовірідайшого 
цар* взбудмль жар лив ость Кн. о Вірі, 133.— 
З’ великоє жардивости ку хвалі Бжой и пил- 
ности о спсеніи дшь своихь Стат. Полоцк. 
Бр. 20. 

XVIII. іНашь бенефакторь такимь яснієть 
слави украшеніємь грієть єго жарливость ко 
размножеяію віри святой Літ. Бел. III, 248.— 
Король Полский з любви покоя и жардивости 
ку нему (королю Щведскому) королевства Швед- 
ского... уступить Бел. Сказ. 248. 

Див. Жерливость. 

ЖАРЛИВЬІЙ, прикм. (пол. гагішу). 1. Див. 
Жаристий. 

XVII. Пресвятихь Таинь цринятіє... от... 
каждого человіка, яко огонь жарливнй... 
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внгоняеть духа нечистого Арх. ЮЗР. І, 
VIII, 288 (Кн. о Вірі). 

2. Щирий, палкий. ■" - * 
XVIII. Князь жарлпвійшую до гніву зав- 

зявши пшічину ихь (козаківь) сталь норажати 
Літ. Взл. IV, 19 (Пов. 1728). 
ЖАРЛОКЬ, рм. (пол. гагіок). Жеретій, не¬ 

нажера. 
XVII. Ласкосрьднй... гортанобюсець, жар- 

лок—Бер. Лекс. 69-70.—Синоп. сл.-р. 24.— 
Не треба набивати чрева грубого... то ест, не 
треба бити жарлокомь Рад. Ог. 311—Зльїм 
яа злое даешь (милостиню) яко венць другій 
Дают блазномь жарлокомь Кя. Рож. 155-6. 

Дме. Жершись. 
ЖАРЛОЦТВО ,рм.(нол. гайосПто). Ненамтр. 
XVII. (Ведвідь)... за побг/дкою жарлоцтва, 

запалившись гнівом’... весь медь кияьчій... 
■стравиль Рад. Ог. 1028.—Голова обжирства, 
піянства, жарлоцтва Дм. Рост. 104. 
ЖАРОВНЯ, рж. Залізний прилад, щоб го¬ 

тувати на жару. 
XVIII. За дві желізньїє жаровні дань 

1 р. Ю к. Дн. Хай. 27. 
ЖАРТЛИВЬІИ, прикм. Див. Жартовпивьій. 
XVI. Жартливий Лекс. 8. 
XVII. Жартливий—кощунникь, сміхотвор- 

Ца Синон. сл.-р. 24. 
ЖАРІОВАНЬЕ, рн. (пол. гайотсапіе). Чин¬ 

ність від «жартовати.». 
XVII. Радостотворство: Кощрство, жарто- 

ваие Бер. Лекс. 134.—Много ест прикладов 
жартованя того свіцкого з людей глупих 
Каз. X» 32, к. 122. 
ЖАРТОВАТИ, де. (пол. гагіотс). Строїти 

жарти; глузувати. 
XVI. Клцуньствуад, жарьтуад Зиз. Лекс. 

101—Кгднжь з Богомь жартовати Арх. ЮЗР. 
І, VII,,234 (1587).—Бо то (неприбнтіе на зьіздь) 
не сь своимь братомь жартовати Ак. \ЗР. 
IV, 93 (1595).—Страшливая речь єсть зь 
Богомь жартовати Лист И. П. 1031 

XVII. Кощунствг/ю: жартг/ю, трефпр) Бер. 
Лекс. 67.—Тедьі Семеиь... стался зо мною 
играт и жартовал ІІрот. Полт. С. І, 19-6 
(1673).—Воротная повідила старше! иж здо¬ 
ровеє дитя дриносячя жартовать з нас хотіла 
(показуючи що дитина хвора) Жит. Св. 569-6.— 
З’ Бгомь жартовати оу віри о немь йіміняю- 
чися зле, а еще горше сьблазни инш слабим 
подавати Сб. ЮР. 86 (1679). 

XVIII. Жартуй, жартуй да не смійся Клим. 
Прип. 213.—бдна чата татарская... веселюсь 
сердцемь ніби жартуючи поДь самий обозь 
королевскийвторгнула Бел. Сказ. 82.—Покижь 

такь бг/демь з’ Бгомь жартовати? Сімя Сл- 
Б. ЗО (1772). 

Див. Жертовати. 

ЖАРТОВЛИВЬІЙ, прикм. (пол. йагіоууішу). 
Що любить жартувати. 

XVI. Зиз. Лекс. 101 
XVII. Коїщ/нникь: -блазень, жартовливий 

Бер. Лекс. 67. — Поточний зась гріх слова 
жартовливьіе албо сміхотворнне Гал. Гр. 
Розм. 9. 

XVIII. Заховай завше пристойность и по¬ 
мірковані вь словахь жартовдивихь Політ. 
52. Див. Жартливий, Жартовникь. 
ЖАРТ0ВНЕ, присл. Жартуючи, в жарт. 
ХУІІ.Радостотворні: жартовне Бер. Лекс.134. 
I. ЖАРТОВНИКЬ, рм. (пол. гайотаік). 

Той хто жартує. 
XVII. Кущуяникь: Трестуючій: то єсть 

Блазень, Жартовникь Гол. П. М. II, 211 
(Поуч. Жел. 1642). 

II. ЖАРТОВНИКЬ, рм. Див. Жертовникь. 
XVII. Запона у жартовника Пам. КК. II, 

118 (1627у 
ЖАРТОВНЬІЙ; прикм. (йол. 2агіо¥пу). На 

жарт зроблений, сказаний: 
XVI. Жартовнии річи—іпуточння, радо- 

створная Сияон. сл.-р. 24.—Коли • дїьвол за¬ 
конника Ш справи доброй отведеть... заразь 
оучинить єго дворньш, жартовньїмь Домецк.іОЗ. 
ЖАРТОВНЯ, рж. Жартування. 
XVI. «Омотри! якихь жартовней... ить» (При¬ 

мітка) Автир. 775. 
ЖАРТУ НЬ, рм. Той, хто жартує. 
XVIII. Я грачь цудзоземскнй и волотай 

потішній а жартун вшеленский Вірші воскр. 
II, 35. 
ЖАРТЬ, рм. (пол. гаті). 1 Річ неповажна, 

сміх. 
XVII. Сміхотворствої жарть Бер. Лекс. 

152.—Тщмвьій, без’ жарту, речи статечпни 
ІЬ. 175.—Жарть легкоммелньїй ні в мисли 
Смотр. Каз. 43,—Отцравивши справи свои, 
вмісто жартовь непотребішхь книги аби чи¬ 
танні бьши Пам. КК. І—II, 32 (1623).— Жона 
Пуитефрьи... хотячи Іоеифа гріхом заразити 
мислила ... смішки жарти и слова вшетечньш 
скьлоияючи ердце єго ку собі Крон. Воб.25-б. 

XVIII. З жарту и біда часомь буваєть 
Клим. Прип. 215.—Бо мои оусі жили почи¬ 
нають дрижати,—либой коло нась не жарти 
Сл. о збур. п. 148.—Діточки... донімают’, 
иж то з ними жарти мают’ Пам. укр. м. II, 
144 (Тух. Рк.).—Ваценко... не відаю, єсли 
з жарту, чили з гніву почал бити обухом Прот. 
Полт. С. III, 173-6 (1794).—Діти, которьщ 
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ся подтой чась родять... в музиці кохають ся 
и жарти любять Пр. Госп. 6. 
Жартомт., вь жарть, на жаргь, жартуючи. 

. XVII.. Смйхомь, люб’ жяртомь бесідуючій 
Бер. Лекс. 226.—Речеть на него Богуринскій, 
яко би на жарть. же єго маеть вь шкатулі 
Еопист. Пад. 1061.—Игумена... на жарть 
рече до оной дочки Жит. Св. 56Ь-б,—Не жар- 
томь то мовлю, страхь мя здоймуеть Діар. 
Фкл. 86.—'Тот густ Харковьский... жартом 
узяд сани у Дудничиних гостей бивших на 
весілю Ак. Полт. Гор. Ур. І, 70 (1666). 

XVIII. Непрожное нерис иророчество в 
жарть било Стефаново, же з тих лотриков 
козаков міла бити водная річь посполита 
Бел. Сказ. 186. 
Жарти строити, жартувати. 
XVII. В’ томь дому жарти строили Гал. 

Ед. Раз. І, 156.—Вси сподне братія мають 
постерегати, аби нихто розмов и жартовь по- 
рожннхь строити не сміль Стат. Подоцк. 
Бр. 8. 

XVIII У вечеру Комаровскій зь Колен- 
скимь и Джулаємь смішніє строщи жарти 
Дч. Марк. І, 188. 
Вь жарть, за жарть мати, обернути, по¬ 

вернути, прийняти, розуміти, подивитись, 
прийняти як жарт. 

XVI. То подобно, хоть правда, вь жарть 
собі обернуль Хр. Фил. Апокр. 1302. 

XVII. Такь же и всі гріхи твои, о которих 
еси первій не мислидь, ані их за гріхь 
себі причиталь, и овше за жарть и за сміхь 
розуміль себе, тамь в’ еДномь часі все по- 
кажется Діад, о см. 268—269,—Скоро-м пришол 
до корчми, жартуючи вдарилем паличкою шин¬ 
карку, що шинкарка в жарти не припавши, 
мовила Ак. Полт. Гор. Ур. II, 111 (1671).— 
Отць... мусіль за жарть приняти Крон. Боб. 
156.—Хочай якого значного козака забили 
ми чедовіка, то тоє в жарть повернено Літ. 
Сам. 77.—Посилавь Дорошенко з жалобою до 
цара турецкого, але тоє повернули в жарть 
нікого не вернули ІЬ. 108.—(Тьі душа) казана 
и исповідь за жарть себі мала Суд Бож. 302. 

XVIII. Пред нммь самьімь (мужем) юж 
будут жону займат’: а ту треба тое тогда за 
жарть приймат’ Клим. Вірші, 81.—Іноє за 
жарть приймай Клим. Прш. 269. 

2. Глузування, глум. 
XVI. Кощунство, жарть Зиз. Лекс. 101. 
XVII. Глум’: Подражнене, сміх, жарт’ Бер. 

Лекс. 28.—Кощунство, жарть, блазен’ство ІЬ. 
67.—Гріхи нечистій: чужоложство, содом- 
ство, малакія, жарти и сміхи у тебя бнвали 

Діал. о см. 272.—Маешь ся научити... абись 
Имени Бжого на жарти и сміхи необорочаль 
Гол. П. М. II, 464 (Кор. Н. 1645).—Ні на 
жарти якие бісовские... не важився єго 
(Хрста) имени вспомянути 6в. Реш. 94-6. 

XVIII. (Человікь) тую добрость Бжую 
зважаючи, власне жарть чинять сь Бга 
Науки парох. 9.—Вистерігайтесь... овихь гор* 
шащихь пгасней, негодивихь жартовь ІЬ. 
43. 
Жарти строити з кого, жартом торгувати, 

насміхатися, глузувати. 
XVII. Погане... жартьі з него (Конона) строи¬ 

ли Жив. Св. 7-6,—Тьі сміль... жарти з мене 
строит ІЬ. 296.—Марк... з ними (балвохвзл- 
цами) жартом торгуючи, а з них ся насмівакта 
Жит. Св. 99-6. 
ЖАРЬ, рм. 1. Спека, висока температура 

повітря. 
XVI. А лете великий жарь бьіль, жито, яри, 

трава... все погорело Кул. Мат. І, 52 
(1583). 

XVII. Огонь твой и жарь мні охолоду чи¬ 
нять Жит. Св. 601-6. 

2. Жарке вугілля. 
XVIII. (Азресть) смажить на легкомь жару 

Рази. марц. 640.—Пану за холявьі жарь 
сьщать будемь Млр. Посп. Кр. 41 (1724).—- 
Взят(ь) шевліи положит(ь) на жарь Млр. 
дом. ліч. 43,—Варить на жару, чтобь толко. 
вь огні легкомь варилось Дн. Марк. II, 6. 

3. Підвищення температури у людини, що 
виявляє Ті хоробливий стан, гарячка. 

XVIII. Весь день лежаль вь жару великомь 
Дн. Марк. І, 57. 
ЖАСНУТИСЯ, де. Злякатися. 
XVII. Не вонтплю тедн, же ся ачей на то 

жаснеть и вась понехаєть Ак. ЮЗР. II, ЗО 
(1604). 
ЖАТВА, рж. Жнива. 
XVI. Остав’те рости обоє вькоупі ажь до 

жат’вьі, а в час жатвьі рекоу жен’цюмь: вьі- 
торьгніте прьвіє плевели 6в. Пер. 15. 

XVII. Чась собрания вина постигнет чась 
жатвьі Крон. Боб. 53. 
ЖАТИ, де. Стинати серпом. 
XVI. Мають тіє люди два дни у неділя... 

служити... сь косою а сь топоромь або жать 
Ак. ЮЗР. І, 79 (1531). 
ХУД. Великеє множество ярицн на поляхь 

нецожатиє, такь же и копи жатьіє снегомь 
позаметала метелица Куз.Мат. 1,77 (ІбОІ).--Хто 
жнет плату свою берет 6в. Реш. 62-6.—При- 
казадь... челяди... Воозь, аби єй (Руфи) не 
боронили жати Крон. Боб. 71.—Хто туть 
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яошет, то и жати в прмшломь ВИЩІ бреть 
€в. Вил. 146-6. 

XVIII. И тн отче, жалисмо пшеницю, ї 
я Пам. укр. м. 1,158 (Рк. Тесл.).—На шлакові 
-земли не мож бшо жати Літ. Гукл. 79,— 
Посіяли Запорожці! вь Украйни жито, та 
нн вони его жали що маєщь робити Кл. Коз. 
Зап. 462. 
ЖАТИСЯ, до. Пасив від «жати». 
XVIII. Жито с поля жнется, еще недожато 

Арх. Вид. м.; екон. сир. (1759). 
Ж/АТТГЯ, рн. Чинність від «жатиь. 
XVIII. За лозностїю недостиглого збйжжа, 

а тако и жатьтд позное Урб. 57—58. 
ЖВАВЬІЙ, прикм. 1. Швидкий, проворний, 

моторний, меткий. 
XVIII. На суєт?/, и на грйхь охотни, жвави 

«сим Сімя Сл. В. 21 (1772). 
2. (Ст. пол. ітщ). Зубатий. 
XVIII. (Царь Турецький)... отверзяь бидь 

жвавіе уста своя, яко'^ смокь... на погло- 
щеніе наше Літ. Вед. І, прид. 43,— іЬ. II, 
336. 
ЖВАКАТИ, де. Голосно жувати. 
XVIII. Презіло зубами жвакати Пам. укр. 

м. IV, 235 (Бач. Рк.). 
ЖВАТИ, де. (ц. сл.). ]{ив. Жевати. 
XVII. Жванйх потравь сокь Лік. на оси. 

ум. 15.—Діти... хлібь... в зуби брали, але 
не могли жвати Крон. Воб. 238. 

XVIII. дзьгки свои будуть жвати из бо- 
лести великои Пам. укр. м. IV, 304 (Рк. Тесл.). 
—Усьщлет в роть свой и станет жвати и рече 
имь: смотріте пил’но як тот мак’ жву и імь 
Ал. Тиш. 42,—іЬ. 50. 
ЖГУЧИЙ, прикм. Пекучий, палючий. 
XVII. Нідкад огнметаа блмекавица палд- 

мад, жгучаа, и и/бдчаа Тр. пости. 658. 
ЖДАТИ, де. Чекати. 
XV. (Антихристи) єсть в бездні... ждд 

єгда придеть с нбсі (Богь) Ип. 167 (1071).— 
Не могу вдати єда будеть рать дома ІЬ. 232.—• 
Тогдн маєт (ис)тець ждати того чолові(ка) 
другні три дни ЮРГр. № 73 (1435). 

XVI. Йгорь ждеть мила брата Всеволода 
Сл. о п. Иг. 7.—Люде... будучи на копе... 
ждали чась немалий врадника нанеи Петро- 
иои Ак. Копн. С. 41 (1570).—Але дасть Богь 
не долго того ждати Отії. И. П. кл. Остр. 
1063. 

XVII. Уже не маю боліле кого ждати Жит. 
бв. 68-6,—Декій... долго... перед містомь 
ждучи... мислить ІЬ. 590-6.—Іс... росказав... 
ждати обітниці бв. Реш. 69-6. 

XVIII. Ждеть якь воль обуха Кднм. Прип. 

213.—Иа тіїоЬо ййаіа Укр.-Р. Арх. ІХ,*25.— 
Мн тебе юж дав’но ждеме |Пам. укр. 
м. II, 228 (Рк. Тесл.).-П3дни радили... ждати 
к себі ханского и Хмелницкого наступленія 
Вел. Сказ. 83.—Такт, без доводові, яко и 
по доводами обвиняя неставшого, судь дол- 
жень ждать до вечерной години С. і Р. 23-6. 
ЖЕ, злучи. 1. А, але, та, бо (завжди на 

другім місці в реченні). 
XIV. А коли же того не будеть, тогдн єго 

намісники имієть отповідати Ак. ЗР. І, 
6 (1347).—бели же кромі свадьі будеть ранень, 
тогдн Петрь маєть присячь свои ранн ІЬ. 
8 (1347).—Любо пань оучянити исцраву ис 
шімь.аже самь не можеть заплатити тоть истинь- 
цвд, днто же оуложать єго оу вину. Хочеть 
ли самь король заплатити за нь, а єго дідичь- 
ство собі оуздти ЮРГр. № 3 (1352). 

XV. Друзии же кьіханию віруєть, же би- 
ваєть на здравьє голові Ип. 159 (1068).— 
Язь же єсмь то вірні вислужили у своихь 
гошодарей Ак. ЗР. І, 60 (1446). 

XVI. Почнемь же братіє повість сію Сл. 
о ц. Иг. Б,—Отшеділим же им то аггль гнь 
в сні явилед Іосифоу бв. Пер. (рк.) 24-6. 

XVII. Нехай же днес и от нас тому будеть 
слава Прол. 86.—Не гордость же то... собо¬ 
рами поданихь ухваль не пріймовати, а лодь 
свою ценсуру все горнути Копист. Пал. 
692. 

XVIII. Проходи літописная и гисторіче- 
ская іностранних народов писанія ...видіхь 
в них обясненную... их славу. Наших же 
сармато-козацких продков... бившіє рицер- 
скіє отваги... без описанія оставленніє Вел. 
Сказ. 2. 

2. То, тоді, у тому разі. 
XV. Оже передь вами не внбігнеть, станьте 

же около єго Ин. 330 (1146). *_| 
XVII. Кгдн постиш: намаж же елеом главу 

свою бв. Реш. 16. 
3. Також, теж, знов; таки. •• 
XIV. А они (слуги) ся вимовляють своими 

старшими... а изь ихь же пршшанія то чи¬ 
нять Ак. ЗР. І, 5 (1347). 

XV. А на Ростові озері Мерд, а на Клещині 
озері сідать Мірд же Ип. 8. 

XVII. То все ся стало... през похвалку наших 
же москалей на шинкарку Ак. Полт. Гор. 
Ур. І, 82 (1666). 
„XVIII. бдного (коня) з... чапракомь на 

крвавомь аксамцті тягненими златомь богато 
угафованим и из рондомь турецкимь богатимь 
сутозлоцістимь же Вел. Сказ. 121—2. 

4. Що. 
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Х4У. Янь отповідаль, же самь єго раниль 
Ак. ЗР. І, 8 (1847). 

XV. -Ви би есте мні повідалі дома, же до- 
толі ити Ип. 654 (1187). 

XVI. Бо соуть відали, же єсть самий хс 
Єв. Пер.-33. 

XVII. Сімеюнь Првдньй Прорковаль 
томь, же боль як мючь ділу Прчстой дви МЙЛЬ 
проразити Гал. Н. н. 12.—Встрічаючии ся 
оказал таким дишкретним, же ані привіт¬ 
ного мешканя... ані в... ден приїзду моєго... 
ненаглянувь Лист І. Бор.—Вже Блгодарю 
тебе: же не естемь такий якь ин’шиє ладе бв. 
Реш. 4.—Аби знали и відали (ремесники) 
о том добре, же міемь вдасть... суд всякий 
судити Кн. Цеху Кр. 8-6 (1678). 

XVIII. А яко єсть посполитеє прислове: же 
тонучій и Бритви хопится Літ. Бел. III, 127.— 
бели в той день (стго Вареоломея) будеть 
погода, то погодной осепи сподівайся, а єсли 
иначой, же дождь або вітрь, то и єсінь та¬ 
кая будеть Пр. Госп. 8.—Охвать вітреїшй 
познаетея зь того, же конь раптомь западаєть 
на ноги Укр. Госп. Пор. 60.—'Такїє мороз бив, 
же и листокь на лісі поварив Літ. Гукл. 76. 
Жемь (же+есьмь). Що я. 
XIV. Жидь властною присягою очиститися 

маєть рекучи: жемь того коня вь день взяль, 
котерьій же за пінязи мои єсть заставлень 
Ак. ЗР. І, 25 (1388). 

XVI. То учинил с причин слушньїхь... леєм 
взял посагу от отца панеє Ганни готовнхь 
пенезей поль третя ста золотих Арх. ЮЗР. 
VIII, III, 37 (1570). 

XVII. Олекса Винник сам доброволне приз- 
надся,~ жем то пяний спокусился Ак. Полт. 
Гор. Ур. І, 90 (ІЬ67).—Дочки... не мають 
справи до жаднихь дубрь иньтересовитися, 
гди жемь ихь отвинивь Арх. Мот. 9 (1691).— 
Рекль Гсдь Бгь до Самоила, жаль ми жем 
Саула вибраль на цретво Крон. Боб. 92. 
Жесь (же ь еси). Що ти. 
XVII. йжь члче вимовляється жес негоден: 

правду речеш бв. Реш. 21.—Од усть твоих 
сужу тебе: жес відав жем ерокгий чловек ІЬ. 
166-6.—Не розумій абне ми служить дармо, 
жес ми єсть кревний Крон. Боб. 20. 

XVIII. Дивно мні... жесь такь славнимь... 
огол огненній воиномь, а вь томь своєго обозу 
Маломь ззмкнешо жити не встидаєшся Літ. 
Бел. IV, 50 (Пов. 1728). 
Жеть (же+єсть). Що він. 
Х\ І. Обачшіь тамь заразь якая єсть ми¬ 

лосте противь тебе: жеть заразомь водьчьіє 
зуби покажеть Антир. 977. 

Жесмо (же—есьмо). Що ми. 
XVII. Але жесмо в добром ленивн а ку 

збудованю ничого пожитечного з особ и справь 
наших ставит перед очи овещ. наших неможем 
до житія ся стих утікаєм Жит. Св. 545-6.— 
бет так те правда жесмо теє злое діло нас 
три зділати смідилися Ак. Полт. Гор. Ур. 
І, 92 (1667).—Можемо сами собі приписати 
жесмо це хретіане бв. Реш. 134-6. 
Жесте (же і есьте). Що ви. 
XVII. Ми ганимь вамь теть поступокь не¬ 

слушний, жесте нась важилися своими змьші- 
леньми плетками турбовати Арх. Мот. 12 
(1694).—Аби тут вамь Дароваль... у нбі ра¬ 
досте....за то жесте слухали бозкой в церкві 
хвали 9пил. 85. 

5. Так що, навіть, аж. 
XVII. Неврожай барзо великий, же рвали 

збоже вь новину Літ. Хм. 77,—Жолніре... 
стадію незмірную брали, же ажь комьгсія 
била ІЬ. 

XVIII. Засталемь свою жену болізнуючую 
на уши, же мало слишить Дн. Марк. Б 
215. 

6. Тому що, через те що, тим що. 
XVII. Крилеве Перскїє Пна евт&та ночтшіи, 

же го с троякими подарки привітгяи Бер. 
Вірші, 65.—Товїа, же оуділлл’ добрь своих’ 
недостатним’, даровая’ ту за то Бгь освічене 
очгй Тит. 136 (3. Конист. 1625).—Подяци 
названи 0» пола, же в’ полю воюють Гал. Кл. 
Раз. 95.—Добротдивост єго (Бога), же єсг 
з натури узичаючаяся, яко истност богацтва 
своєго Крон. Боб. 1. • 

XVIII. Такоє злостливоє и душевредное дій- 
ствіє ■'Бруховецкій вь Ворзні отправивши,... 
и же не имієть себі противника... обрадо- 
вавшися Літ. Бел. и, 38—39. 
ЖЕБИ, зл. Див- Жебь. 
XVII. А жеби давил за горло, отць Тергїило, 

небожчика Семена, то не єсть правда Кн. Міск. 
Полт. З (1691).—Кому якая кривда от кого 
єсть, жеби правомь доходили Літ. Сам. 171.—- 

XVIII. Полковники... увидівши... же Гет- 
мань... на Москву отєхаль... а зь Москвя 
повернувши, жеби не привезли имь якого 
несмачного гостиица, зєхалися вь Чнгринь. 
Літ. Бел. II, 89.—А жеби совершенна била 
память крестна Дароваль Богь три знаки 
тебі Креста честиа ІЬ. III, 11.—Аби Хрста 
(слуги Люципера) нилно стерегли, жеби аггли 
дші бго до неба не взяли Сл. о збур. п. 149.—- 
Жеби волки овець не хватали. Завісити овцк, 
на шш... цибрю Укр. Госп. Пор. 72. 
ЖвбиМЬ (жеби 7 есмь). Дме Жебьімь. 
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XVII- Іван... до того подмовид мене жебим 
єму грошей дала Ак. Полт. Гор. Ур. І, 65 
(1665). 

XVIII. А если би околко вязневь просидь 
(Христос), певне жебимь из десятокь не 
хтіль бимь зборонити Сл. о збур п. (В) 152. 
Жебисте (жеби +- есте). Див. Жебисте. 
XVII. Заслугуючи на тое жебисте ласкою 

нашою одержали собі уконтентоване Літ. 
Мг. м. 4 (1684). 
ЖЕБРАКЬ, рж. (пол. йеЬгак). Старець, 

убогий, той, Що прохає милостині. 
XVI. Якожь пань воєвода Троцкий... не 

зосталь для того жебракомь, ани за марнотрав- 
ство то ему почитается Отн. И. П. кл. Остр. 
1071,— Петрь... видячи своего и всіх Вга 
і Гсда... вкшталті убогого жебрака и Поелу- 
гача поясавшагося лентієм і умити Нозі 
бго хотячого... крикнул Рук. Муз. № 513, 
к. 4,—бели тедн хочеш члче виграти поєдинок 
на диаволі,... тое що бне міл бщ видати на 
піятіки на сваволю, роздай межи убогій жеб¬ 
раки іЬ. 41—42. 

XVII. В’ буглии читаєм о многих жебраках 
Кн. Рож. 60-6.—~фьі милосерднійшими пока¬ 
залися над оньїм убогим жебраком бв. Реш. 
117.—Жебрак один, которнй з рукь єго (Са¬ 
вана) млетишо приймовал Жив. Св. 31-6. 

XVIII. Батько твой жебракь єсть Літ. Бел. 
III, 114.—Йшли из міста, того жебраки и 
губаки Нам. укр. м. І, 266 (Рк. Тесл.).— 
Вс^ мм у Бга равни єемм, встаю жебраки, 
що день кавалка хлиба просимь Сіма Ся. 
В. 44 (1772). 

Див. Жабрань. 
ЖЕБРАНИНА, рж. (пол. йеЬгапіпа). Чин¬ 

ність від де. «жебрати». 
XVII. Убогий... уже до него (Григория) на 

жебранину не ворочал Жит. Св. 47-6.—Жив. 
Св. 21.—Ігумень... вь той жебранини вложиль 
тяжарь послушенства на мепе смиреннаго 
Діар. Фил. 52—53. 
ЖЕБРАТИ, де. (нол. йеЬгас). Старцю¬ 

вати, просити милостині, або як милос¬ 
тині. 

XVI. Водлугь стану своего шляхецкого хле- 
ба и сукьни не жебраль Антир. 687.—Наби¬ 
вайте, якь наболшей можете, складайте, жеб- 
ріте, а шліте на окунь Арх. ЮЗР. І, XI, 
22 (1600). 

XVII. Павперове школи брацькоє... водлуг 
звичаю жебручи собе пожнвеня ... ходили... 
спиваючи в домах розньїх Арх. ЮЗР. І, VI, 
753 (1639).—Не допущай убогим жебрати Кн. 
Рож. 60-6.—Йду з нею (невісток)... жебрачи 

и живячи єи бв. Реш. 230-6,—(Багач) теперь 
(в пеклі) о) кроплю води Авраама. жебреть Рад, 
Він. 8о9,—Велизарь... жебраль хліба Крон. 
Боб. 329-6. 

XVIII. Ми... граждане стародубовскіє—ми¬ 
лосердій жебруемь Он. Ст. Млр. І, 119—120 
(1719).—Всенижайше верши стопамь реймен- 
тарскимь жебру старческо з єго п. Хоружого 
святой сцраведливости Арх. Сул. 37 (1720).—. 
(Лазарь) бйлше... взоромь, нежели голосомь 
просивь и жебравь милосердій Науки парох. 89. 
ЖЕБРАЧИЙ, прикм. Старчачий, жебраць-> 

кий. 
XVII. (Арсеній)... в’ шати жебрачїє оболок-- 

шиса пустидсд до Алезандрїи Жит. Св. 260-6. 
ЖЕБРЬІНА, рж. (ч. геЬгіпа, йеЬгіпа). Дра-■ 

бина в возі(?). 
XVII. Даль єсмь за село осмь гривень 

кунь, а дят локтей шарлату, жебрннн доща- 
той Крон. Соє. 308. 
ЖЕБЬ, ЖЕБЬІ, зл. Щоб\ коли б, якби. 
XV. Да же би мене двдь поедушаль Ин, 

239 (1097). 
XVI. Малженкови своєму поведила... жеби 

муж мой з вашею милостью споломь ТОГ) 

доходиль и о то мовиль Арх. ЮЗР. VIII, 
III, 310—311 (1580).—Остерегаешь людей, же-, 
би ся оть тоє єдиности удалядн Отн. И. П, 
кл. Остр. 1051. 

XVII. Неподобная речь, жебь коли мишей 
било болше Літ. Хм. 81.—Члкь... прягнеть: 
жебь ся ему добре поводило бв. Реш. 18 — 
Пань Замойскій... разгнівавшися, жебц 
пророчество єго сподвдлося, умерь Літ. 
Льв. 257.—Лист жеби жаден чужосторонгчй 
не важилея роботи кравецкой... робити Кн, 
Цеху Кр. 8 (1678).—Учюшль Бгь... великие- 
світила... жеби сцравовали днем и нощіш 
Крон. Боб. 2. 

XVIII. Члвікь не аггль жеб не согрішивь 
Клим. ІІрип. 254.—Бо ніт села и града также 
и обш’ели: жеб не мгели нієдной стой дпщ 
ж'игели Клим. Вірші, 3.—Хань... стояль не 
оподаль єя (січи) па поготовю, жеби и духа 
утікати міючихь не випустити Занорожцовь 
Літ. Вел. II, 359.—Вйгналь оттоль (з хутора) 
статокь и коне чужіє, жеби не или сіна Дн. 
Марк. III, 163.—Посилали оть себе вь Гадяцкій 
замокь указь жеби... переписать жито Журн. 
Дай. Ацост. 63.—Внхорь страшливий... в лі- 
сахь веде дерева повнверталь, дороги поза- 
валяль, не тилко жеби копе(м) міль кто 
дорогою цереихати, але и піхотою тяшка 
в лісахь деревину повале(н)ную обходиті} 
било Пр. Госп. 15. . , . , , 
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Жебьімь, жебьіхь (жебьі+єсьмь). Щоби я. 
XVI. Пан Яковь... мовил ми, жебмх не 

Поведаль ничого, кгдьі дей тебе хто будеть 
цитати Арх. ЮЗР. VIII, НІ, 384 (1583). 

XVII. А кгднбьіся н то на мене довело жебьш 
я тьш два таляри міль ку своєму пожитьку 
оборочат... нехай (іуду подлеглим вині пан- 
ской Ак. Полт. Гор. Ур. І, 131 (1668).-Мш 
й козлати ніколи не дав еси жебнм... з дррми 
Воз’веседивсд 6з. Реш. 8.—От того часу, якь 
отць мой умерль аж до сего жебьіх без кло¬ 
поту сдужит могла хрстови Жит. Св. 567-6. 

1 і Див. Жебимь. 
Жебьісь (жебьі і еси). Щоби ти. 
XVI. ГІодобно боялесьсе жебнсь ТЬІХЬ ІСНИ- 

зкокь своихь не умалиль Отц. И П. кл Ост» 
1051. 

XVII. Кідо постиш... лице сво& оумьій: 
жебнс перед людмм не оказавьсд же постмнгь 
6з. Реш. 16.—Жебнс не била смутна просим 
тебе о внбачение Жат. Св. 519. 
Жебьісмо (жебьі+Есьмо). Щоби ми. 
XVII. Просил нас Гапон Григорович же- 

бнсмо записали до книг Тр. Пери. Арх. 
Ком. VIII, 74 (1664).—Кирило писар твердиль 
по кплку крот, жбьісмо поль врізали ГаньцІі 
Ак. Полт. Гор. Ур. 1,82 (1666).—(Судима) биль 
намь челомь, жебьісмо южь тнмь гцо южь намь 
отдаль контентовалися Арх. Мот. 11 (1694). 
Жебьісте (жсбьі + есьте). Щоби ви. 
XVII. Запрошую, жебькте ижь всімь не¬ 

модно двохь албо трехь особь... прислати 
рачили Гол. П. М. І, 301-302 (1628).—Не 
осужайте мовит един другого, жебьюте и сами 
не били... осужденьї Нв. Реш. 5.—А теперь... 
оному п. хоружому жебьюте по прежнему 
Поволннми оказовалися Арх. Мот. 12 (1694). 

Див. Жебисте. 
ЖЕВАТИ, де. Жувати. 
XVII. Ми все цалком так ковтаємо не жуючи 

лаз № 32, к. 36-6,—Оуста нацередь покармь 
в себе прійм?/іоть и жуадть Рад. Ог. 602. 

Жуй да вонь плюй Клим. Прип. 
213.—Це мляскай, жуючи албо пючи Політ. 
48_—Дзннгеліовій корень... мати завше вь 
зубахь цо одробинцй жуючи Укр. Гоеп. Пор. 

Див. Жвати, Жовати. 
ЖЕГА8ИЦА, рж. (ц. сл.). Фебра, про¬ 

пасниця. 
XVII. Жегавяца: Огцезица Бор., Лекс. 42 
ЖЕГЛЕЗАНЬЕ, ЖЕГЛІОВАМЬЕ, ЖЕГЛО- 

«АНЬЕ, рн. Див. Жзгліованьє. 

XVII. Гднж не для того ся на море пус- 
каєть, аби толко животови своєму небезпечен- 
ство шукаєть, але аби тим своимь жегло- 

ванемь пожитку набшь Копист. Пал. 915.—• 
Втому мору (в цім світі) ЖЄГЛОВЙНа безвйстноє, 
чась емртньїй вь глубиног/ адову: корабль 
состарільїй гріхь, стмрішкь дімонь ІГранкв. 
Зерц. 29.—Жеглеване их (плаваючих) однак 
до пристани приближаєтс* 6в. Вил. II, 
201—Жеглдрсове мают’ всі дороги своего же- 
глїованА... м&иеадьій Тит. 336 (П. Могила 
1637). 
ЖЕГЛИГОВАТИ, де. Див. Жеґліпвати. 
XVII. І вьісокиє лерешлисмо горн, и на 

бурливом жеглиговали мори Др. Ол. Ч. В. 174. 
ЖЕГЛЯРЬ, рм. Див. Жеглярь. 
XVII. Корабль бьіль вь великомь небезце- 

чеистві, и южь єго вальї морскіи окривали, 
але Господь жеглярь зо сну бьіль обуженнй 
Копист. Пал. 831—Жегдлрь албо штмршікь 
през’ море хотачи оуправити корабель, не на 
передней части кораблл але на задней при 
машті оусідаєть Тит. 168 (3. Копист. 1625).— 
ЖеглАршве мают’ всі дороги своего жеглїо- 
ванА всі скалив’ глубшш морской зрадливий 
шаисаяьгі іЬ. 336 (П. Могила, ,1637).—Сам 
Язеяь бьіль жегляромь Крон. Боб. 73. 
ЖЕГНАТЕЛНЬІЙ, прикм. Див. Жеґнател- 

НЬІЙ. 

XVIII. До Королевского Величества жегна- 
телній... писаль таковій листь свой Літ. Вел. 
І, прил. 47. 
Ж£ГНАТИ, де. 1 Див. Жегнати 1 
XVII. ІІредь тобою Внелеєме оупадаємо и 

тими тд слозьі любовне жегяаємо Бер. Вірші, . 
7ь.—Апель Павель жегнаючи бфеских Презви- 
теровь таїсь до оньїх’ мовит’ Тит.369 (П. Могила, 
1646).—(Сьшь Божий) роставтся сь... учени- 
ками уже ихь жегнаєть Дм. Рост. 18. 

2. Див. Жегнати 2. 
XVII. Що чуючи Козаки зь великимь пла- 

чемь єго (Ивоню) жегнади, цілуючи єго руку 
Крон. ,Боб. (др.) 290. 

XVIII. Писмомь моимь подобно уже остат- 
иимь Вашь Мости мосці Панства зь сердечнимь 
жалемь жегнаючи Літ. Вел. II, 394. 
ЖЕГНАТИСЯ, де. Див. Жегнатися 2. 
XVII. (йвоня) зь козаками жегналея, обі- 

цуючи имь то, же до остатнего духа ихь не 
запомнить нигдн Крон. Боб. (др.) 290. 
ЖЕГЛІОВАНЬЕ, ЖЕҐЛОВАНЬЕ, рн. (йол. 

2е§іои'аше). Плавба. 
XVII. м?асто цреславноє, ліп’шій єсть днь 

мешканА твоего, аниж тмсеча діть, потом 
нецевном’ и бурливом мору жекгдоваиА Карп- 
Ка.з. Ж.—Ту Лука буглист мовить и> пості 
Дєі'атого меца, тоєсть Декемврїа, и> которон 
часі зима бьшаєт и оустаеть на мори жеягліо- 
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вяніе 0 обр. 156.—Назнаки... по мору жеґло- 
ваня и лекарствь уживана Кн. Рож. 2-6. 

XVIII- А на весну (козаки)... где бнли 
ліси и при нихь иншіе до жекгдіованя воднаго 
способяости туда запускалися Літ. Вел. IV, 4 
(Пов. 1728і. Див. Жеглеванье. 
ЖЕГЛІОВАТИ , де. (пол. 2,е§1о¥ас). Плавати 

(в. морі).. 
XVII. Памятайте на нас жекглюючих и на 

доли утонающихь 6в. Реш. 206,—Яко на морі 
бурлмвом жеґлюючи,... якій фалі небезцеч- 
нства на нас настриг Рад. Ог. 75. — Язонь... 
умислили по мору жеґліовати а достати зо¬ 
лотого руна Крон. Воб. 72.—бет той обьічай 
же жеґлюючи... люде міют з собою Тайни 
хевн ІЬ. 301-6. 

XVIII. Компась, на которїй смотрячи жекг- 
лють и В'ь день и вь ночі Дн. Хан. 32 (1722). 
ЖЕҐЛЯРСКЬІ’Й, прикм. Див. Жеглиговати. 

Прикметник від шеіляри. 
XVII. Мает тад книга _ и лобожнне цноти 

яки) ЗВЙЗДЬІ жеґлдрскіі поличонні бв. 

Калл. (пр.) 9. 
ЖЕГЛЯРЬ, рм. (пол. 2е§І!,й). Моряк. 
XVI. Яко жекґлярь коли неумелнй... не 

умееть до пориту трафити... такь-же власне 
и ти Отії.' И. П. кл. Остр. 1051. 

XVII. Прорка Іону не послршого з кораблю 
:«2/сіли жеглдрі викинути в’ море Гал. Кл. 
Раз. 62.—Сотникь болше вірили жеґляром 
а нижли Павлови Жит. Св. 473-6.—Припіл о 
кораблю розсипатися жеґляре полякалися 
Крон. Воб. 132. 

XVIII. Гандлі куцдамь... будуть свободни 
и волноє жеґляромь цлавапіе моремь Вел. 
Сказ. 250.—Практика... водним жеґляромь... 
до відомости подавшая Пр. Госп. 12. 

Див. Жзглярь. 
ЖЕГНАНЬЕ, рн. Чинність від «жеінати» 2. 
XVIII. Вь квартері сліпого бандористн 

жр.стоко при жекгяаню попили Дн. Хан. 91. 
ЖЕҐНАТЕЛНЬІИ, 'прикм. Прощальний, що 

виражає прощання. 
XVIII. (Войцехович)...'окончиль жизнь свою 

середомь жекгяателніе До своихь пописавши 
листи Дн. Марк. 1,17. Див. Жегнапьиьій. 
ЖЕҐНАТИ, де. (пол. йедпас). 1. Благослов¬ 

ляти, христити. 
XVII. И ми тгада свои... жеґнаючи кретом 

стнм’ кріпшо Гал. Кл. Раз. 337,—Жеґнал 
ого кретом стмм’, мовдчи: вь Има Іса Ха 
вийди Чорте Гал. М. Пр. 367. — Василий... 
жекгнаючи его (слугу) крестом сТьщ бв. 
реш. 296. Див. Жегнаґи 1. 

2. Прощатися. 

XVIII. Ґдьі, прийдет тебі час з’ світом сим 
жеґяати Клим. Вірші, 7. Див. Жегнати 2. 
ЖЕГНАТИСЯ, де. (пол. ге^пас зір). 1. Хри- 

ститися. 
XVII. З давньїхь часювь Хрнстїане зняме- 

ніемь кретннмь жекгналисд тоесть знамена- 
лиса 0 обр. 75.—Крстомь Престол Бца жеґна- 
тиса кажеть Гал. Н. н. 139 (помилково—140). 

2. Прощатися. 
XVIII. Прііздиль... Толстнй на кватеру 

Ясневельможного жекгнатися Діар. Хан. 59.— 
З’ світом са .жеґнаєть Клим. Вірші, 20.— 
Холодовичь... приходили ко мні жекгнатися 
Дн. Марк. II, 89. 
ЖЕДАНЬЕ, рн. Див. Жадай ье. 
XV. На наше жеданье вчините ваша милость 

Ак. ЗР. І, 117 (1492). 
XVI. На жеданье твоє... тоть его вьіетупь 

отпустили Ак. ЗР. II, 39 (1508).-чбго милость 
зараз чинечи досьгг воли и жеданю ее милости.. 
послал (жінку) Арх. ЮЗР. VIII, III, 297 
(1576).—Король... водлугь жеданя его ми¬ 
лости позволить рачиль Берест, соб. 198. 
ЖЕДАТИ, де. 1. (о що, про Що, чого). Див. 
Жадати. 

XV. А коли ми такожь оть нашого прияте¬ 
ля старшого будемь какоі помочи на нашн 
непрьіятели жедати, не вьіймуючьі никого Ак. 
ЗР. І, 54 (1442).—Про то я прошу и жедаю 
вашей милости ІЬ. 116 (1492). 

XVI. Писали до нась панове рада наша... 
жедаючи нась, абьіхмо... тую нашу данину 
ему потвердили Ак. ЮЗР. І, 43 (1510).— 
ІОрдга... жедал нась о то, абьіхмо ему доз¬ 
волили с кияземь Пузьшою от нее реч мовити 
Арх. ЮЗР. VIII, III, 8 (1536).-Владика 
Луцкий... жедаль, аби то бьмо записано ІЬ. 
І, VI, 54 (1565).—Самь того з великою охотою 
прагнули єси и жедаль Лист И. П. 1003. 

XVII. Жедаемо, аби вдачнє принАта бьиа 
тпа книга Тит. 2Д7 (П. Могила, 1639).—Вси 
прощення жедают: през цалую ноч в церкви 
па ляменті тривают Жив. Св. 305-6. 

2. (ного). Див. Ждати. 
XVI. Яко же то яблонь межи Древіємь 

лесньїмь, таки мильїй мой межи стани подь 
тініємь, его же то есмь жедада П.П.50. 
ЖЕЖКЬІЙ, прикм. Див. Жажкьій. 
XVIII. На жежкую кропивку морозь бу- 

ваєть Клим. Прип. 233. 
ЖЕЗЛЬ, рм. Палиця, костур, кий. 
XV. Оудари жеіломь в камень _ Ип. 83 

(986).—12 мужа пристави (Владимір) бити 
жезлиемь (Перуна) ІЬ. 102 (988). 

XVII. Жезль: посохи, цалцать, лдаса, па- 

І его рита ий словник—II. 2 
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лица, кгй Бер. Лекс. 42.—Тоагь: посохи 

жезли іЬ. 172.—Лечн Аароиовь жезли или 
паллца перемогла и пожерла оньш (жезли) 
Копист. Пал. 1148—Возми жезли свой... а 
удар в камен Крон. Воб. 56-6. 

XVIII. Для того згола конА...нещадм прошу 
т* доброго жезла Клим. Вірші, 133. 
ЖЕЛАНЬЕ, рн. Бажання, хотіння. 
XV. Желание брашна да боудеть емоу (Жи- 

рославу) випа же и олоу по скоудюу да боудеть 
емоу Ип. 747 (1226). 

XVII. Желааі'ємь назнваетьг* Хс, бо етш 
желали вс'Ь стьш ГОцьі Гал. Кл. Раз. 226.— 
Друга* причина Пре»бражені* Хва, абьі 
в’ срдца шли встйаль желаніе добрь нбсннхь 
Рад. От. 286.— Хлоцец... желаніе своє цале 
накероваль в ремесло кравецкое Кн. Цеху 
Ер. 10 (1678). 

XVIII. Хс сполнить в(а ши тме желаїї* 
Клим. Вірші, 67.—Державця полскіи... своимь 
неситим жоланіем... чинили Довлетвореніє Вел. 
Сказ. ІЗ—Сій Дві мои... желанія... прика- 
женть учинити Літ. Вед. прил. (1622).—Ми¬ 
хайло, зась, Карпенко... умолил пана су¬ 
дію... жебьі желаніе и общій совіть Людскій 
перемінили Вас. 36. Мат. Лівоб. Укр. 105 
(1723). 
ЖЕЛАТЕЛСТВО, рн. Зичливість, бажання. 
XVIII. Заповідалемн ему... ко мііі Гетману 

бьшь вь неотміномь желателстві Літ. Вел. 
III 238 
ЖЕЛАТЕЛСТВОВАТИ, де. Зичити, ба¬ 

жати. 
XVIII. Сего и паки обще (всім) желател- 

ствг/єть (Автор) Клим. Вірші, 170.—Вічнихн 
бл(а)гь усерДно і всеістинно желателетвую 

■ Вел. Сказ. 4. 
ЖЕЛАТЕЛЬ, рм. Той, що бажає, зичить. 
XVII. Вашему братолюбію всіхь благн же- 

латель и молнтвенникь ГІетрь Могила Гол. 
П. М. І, 302 (П. Мог. 1628). 
ЖЕЛАТИ, де. 1. Бажати, хотіти. 
XVII. Жслаьіємь казнваетьг* же, бо егм 

желали всі стьш ГОцьі Гал. Кл. Газ. 22Ь. 
XVIII. (Жінки)... илодов чревньтхь си же- 

лають Клим. Вірші, 67.—(Посланець) жила ємне 
полупивши... стануль зь Черкаси вь Чмгрипі 
за килко тодинь пред світом Вел. Сказ. 17. 

2. Прохати. 
XVIII. Принци... желаль Сагайдачного, аби 

єще... зоставили... килко тисячі войска. Літ. 
Вел. І, прил. 36. 
ЖЕЛВОВЬІЙ, ЖЕЛВЬІЙ, прикм. (ігор. ц. 

сл. жельвінь). Черетший, ‘дуже повільний. 
XVIII. Ішоль зь войскомь крокомь желво- 

вимь помалу и неспішно Вел. Сказ 34,—Бру- 
ховецкій... рушивши за<ь зь Гадячого, жол- 
вьптмь игполь ходомь Літ. Вел. II, 162. 
ЖЕЛЕЗНИЦА, рж. Жовна на шиї у коня 

(хороба) (?). 
XVII. Продал клячу... шерстю чалая, гри¬ 

ва на левом боку, а железница па пд(ече) 
правом Тр. Черн. Арх. Ком. VIII, 88 (1665). 
ЖЕЛЕЗНЯНЬ, рм. 1. Див. Желізо 3. 
XVIII. Казань валюшний железнякь оДинь 

Он. им. Дян. Апост. 82. 
2. Див. Желізо плуговое. 
XVIII. Плуговнхь железняковь сь отре- 

зами 5-ть Он. им. Дан. Аиоет. 223. 
ЖЕЛЕЗО, рн. Див Жепізо. 
XVI. Железо. ІІІьшь двесте и сороки... пили 

2 Арх. ІОЗР. VII, І, 110 (1552).—Воз сукном 
крьггнй, кований железом ІЬ. VIII, НІ, 444 
(1585). 

XVIII. Железа чугуппого которое до важ- 
ници употрсблялось, штуки девять Оп. им. 
Дан. Апост. 109.—Плугови зь железами три 
ІЬ. 235. 
ЖЕЛЕЗЦЕ, рн. 1. Див Желізце 
XVI. Чурико ТІлатнерь взявь стали на же- 

лезца Ж. Курб. І, 312 (1590). 
ЖЕЛИЗНЬІЙ, прикм. Див. Желізньгй 1. 
XVI. (Пограблої!о) паїшей дві, рожновь 

чтьіри жедизньїхн, кедепи дві, сскачовь два 
Арх. ІОЗР. І, VI, 137 (1597). 
ЖЕЛИЗО, рн. Див. Желізо. 
XVII. То вмрекши отпормль КОЛОДКИ у же- 

лиз и от пязеая, и казали ему што ріхлій 
виходить Рук. № 0. 4°. 86, к. 56-6. 

XVIII. До млина вітраіюго под веретено 
зробили з жслиза черенку новую Арх. Вид. 
м ; екогі. сир. (1754). 
ЖЕЛТОКЬ, рм. Див. Жоптокь. 
XVII. Тогдм земл* бьиа иосреді гшд не¬ 

відома, яко желтокь виосродку яйца Транкв. 
Зерц. 15. 
ЖЕЛТЬІЙ, прикм. Див. Жолтьій. 

XV. И потом бне (місяць) яко Дві лиця 
имущи, одино зелено, а другоє желто Ип. 
516 (1161).—Сий же б дато вірі ий князь Во- 
лоДиміри... возратомн бі гьгеоки... волоси 
ймія желтн, кудряш іЬ. 920 (.1288). 
ЖЕЛТЯНИЦА, рж. (ц. с.іт. жлитіница). 

Бот. СЬгуйоерІепіиш аііетіїоііиіп Б. Жов- 
тяниця. 

XVII. Желт*пмца, салата ліспоа Бер. Лекс. 
42,—Сшон. сл.-р. 79. — Оуживая’е ирмкрьіхь 
з’ жє.ііт*тщдсіо и горчмцлми з’мяшшшхь опр»- 
сноког-ь Ті т. 276 (II. Мог. 1632). 
ЖЕЛУДКОВЬІЙ, прикм. Шлунковий. (/ 
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XVIII. Когда у кого желудкова гризь Млр. 
дом. ліч. 46. 
ЖЕЛЧЬ; рж. Див Жолчь 
XV. Женьї любодіица во времд насла- 

жаеть твои гортань посліді же горьчіе желчи 
обрАщеши Йп- 68 (980). 

XVIII. бжелц на какомь человіку желчь 
виидет на лице Млр. дом. ліч. 47.—За сладкую 
воду жедчемь, оцтомь наповаху Укр.-Р. Арх. 
IX, 221. 
ЖЕДЬІ, (род. відм. жецве, ст. ц. сл. жьльї). 

рж. Жовна. 
XV. Преставис Стосдавь... Е різанья желве 

Ип. 190 (1076). 
Ж/ЕЛЬ, рж. Див. Жалц. 
XV. Наведе на на Гсь гнівь свои: в радости 

місто наведе на ньі плачь и во веседьє місто 
желю на ріці Каяльї Иц. 642—643 (1185).— 
Данило же снаса с братомь и тіши и, якоже 
Я Ба бившій біді (що Холм сгорів) це иміти 
желі поганьскьі, но на Ба іидіятиса іЬ. 
841 (1259). 
ЖЕЛ-БЗКО, рн. 1. Залізний наконечник на 

стріп або списі. 
' XVII. З луку в самьій крьіжь... постре- 
лиль, же ажь желязко вь самои кости в немь 
зостати мусело Гол. П. М. II, 268 (ІІрот. 
ІИост. 1643).—бели бьі пострілено коги> стрі¬ 
лою, а зостало в’ немь желизко Е стріли, 
и це могли єгю вмпати, нехай приложать 
До тоеи раньї, до того постршіу маґиесь Гал. 
Кл. Раз. 131.—Стріли, которьіх желізки бшш 
напущеїш жовчю ужювою Крон. Боб. 83. 

2. Лезо в шаблі. 
XVIII- Даль ему Николі... шаблю оправ¬ 

ную, турецкоє желізко доброе, за которую 
далемь ЗО р. ’Оп. Ст. Млр. III, 324.—Хмел- 
ницкий веліль дати себе шаблю ханскую... 
поциловаль в голое желізко таковую Бел. 
Сказ. 26.— Осмая (шабля) вь срібро оправ¬ 
ная, желізко турецкоє, ренкоисть роговая 
чорная Літ. Бел. IV, 114 (РеєстрьПал. 1704). 

3. Прас. 
XIX. Желізко кравецкое—25 к. Діло Сліс. 

1-6 (1804). 
4. Див. Желі з о млиново е. 

XVII. Мьірозділили... бвдокіисіч... змлин- 
ком з желізком мльшовим Прот. Полт. С. II, 
78 (1680). 
ЖЕЛВЗНИЦЯ, рж. -Рудня. 
XVIII. Посередині того острова желізни- 

ця и Селяиицкій ругь Ак. Полуб. 49 
(1718). 
ЖЕЛХЗНЬІЙ, пріікм. 1. Зроблений з заліза, 

залізний. - % .... 

XV. Рожонь острь жедізньш на чотири 
грани Чет. 1489 р. к. 32-6. 

XVI. Уже соколома крильца припішали по- 
гаиьіхь Саблями, а самаю опустоша вь цу- 
тиньї желізньї Сл. о н. Иг. 24. 

XVII. Не задержать єго (ангола) ні стіпи... 
ні двері жслізньш Транкв. Зерц. 2.—Цесар... 
росказал в дошки набити желізних гаковь 
6в. Реш. 261-6. 

XVIII. Пойманцовь в путахь желізних при 
арматах за. собою веліль провадити Бел. 
Сказ. ЗО,—Гакь ж лізннй довгій Пам. укр. 
м. IV,305 (Рк. Тесл.).—Муровщикь... вьста- 
вил в мур дві спицн... кь брамі желізной 
Ризи. Соф. Кіі. 134 (1743). 

2. Крітий, міцний, сильний. 
XVI. Подперь горн Угорскьш своими же- 

лізними пльки Сл. о п. йг. ЗО. 
XVII. Жестоковмйньїй: запамАталий, оупор- 

пьій, твердого карку, жєлйзнои шги Бер. 
Леке. 43. 

3. (?). 
XVIII. (Не будет) ани того, що би кто Е 

кого лихву браль, ни желізньїя, ані му¬ 
зики, ави грача як'огож кодвакь бісовскаго 
Пам. укр. м. IV, 285 (Свідз. 36.). 

4. Жепізний листь, убезпечний, заручний 
лиш. 

XVIII. Листи желізіше не скарнотрав’цамь 
но от огля, води... войсковой служби з’їшщет- 
нивши, на три гоДа за порукою, что в том 
часі не втечеть могут видаватися Стат. 32-6.— 
0 видачі жедізноГО листа должникомь в о 
убожество от пожара спавшим ко исправле- 
ііііо их на три года ІЬ. 81-6. 
ЖЕГГБЗО, рн. 1. Залізо. 
XV. И повілі раздражити вола и возложи 

вь желізо горачє и пустіша вола и побіже 
воль мимо нь Иц. 107 (997). 

XVI. (Пбграблецо) желіза, шинь, гвоздя 
кгоптового, подковьі конские Арх. ЮЗР. І, 
VI, 137 (1597). 

XVII. Оуже .кораблное... которьш желкза 
звАзують и укріцЛАЮт’ Бер. Лекс. 12.— 
(Максим і Шимко)... повингш дават по возовь 
десят желіза Ракуш. 49 (1664).—Маґнссь та- 

гіієть до себе желгезо Гал. Кл. Раз. 131.— 
Вакулі... часть мелішцкая... такь теж и во 
всіх прикьладех, яко то в купованю желіза 
Прот. Полт. С. II, 15-6 (1675). 

XVIII. О желізу лрипроваженомь в При¬ 
луку писалемь Кн. Нос. 59.—Біси горящїя 
желіза у рот бють Пам. укр. м. IV, 146—147 
(Яр. Рк.).—Сїя члвцисуть млатобїйци, ковалі 
крали чужїя желіза, когда работали ІЬ. 148. ’ 
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2. Зброя. 
XVII. Збройному наменшая Дяря в зброй 

ваДит, бо нею проникнути желізо нецриягель- 
ское может Жят. Св. 308. — Алезандерь... 
12 літь світ карал желізом и югнем... Кри- 
чал абн бго яким желізом забито Ал. Печ. 179. 

XVIII. Шзедь... огнемь и жедізомь, що 
тилко цред очима єго показалося зносили 
Бел. Сказ. 154. —(Війська)... густо огнемь и 
желізомь окритій долго чянили отнорь Літ. 
Вел. IV, 10 (Пов. 1728). Див. Жзлізно 1. 

3. Зроблені з заліза речі. рД ] | ' 
XVII. Ясний заправдьі дозод хліба квас¬ 

ного, бо руками бш чинений и печений, а не 
в’ желдаі праженьїй Кз. о Вірі, 264.— 

XVIII. Желізо: сокири, пили, свердла Зап. 
Черн. Губ. Ст. Ком. II, 98 (1725).—Желізо раз- 
ное,—длугов рабочих з череслами 3 притих 
истяков—2, желізо ламаноє — 1 Арх. Вид. м.; 
од. дворца Яросл. (1755). 

Див Жзлезнякь 1, Жліязнись. 
Млиновое желізо, залізні частини млина. 
XVII. бвдокии... из млшкомь з желізамя 

млиновими Прот. Полт. С. II, 78 (1681). 
XVIII. Желізо млиновое: веретен 6, чояов 

валових 4, рихов 2 Арх. Вид. м.; екон. спр. 
(1747).—Желіза млинового на три сади Мат. 
для общ. б. 87 (1752). Див. Жзлізно 4. * 
Плуговає желізо. Залізні частиш плуга, 

заліззя. 
XVII. Меяшимь(синамь)желізосцлугомь... 

(я записую) Прот. Полт. С. II, 175-6 (І690).— 
Римляне мечи своя оборочали... на цлуговьш 
желіза Крон. Боб. 182. 

XVIII. Служителя.... забрали... плуговіє же¬ 
ліза Кн. Нос. 28.—Жзлізь плугових: леме- 
шовь двох, чересла едного (вкрадено) Прот. 
Полт. С. III, 193-6 (1749).—Желіза плугового 
на три плуги Мат. для общ. б. 87 (1752). 

Див. Жзлезнякь 2. 
4. Знаряддя залізне. 
XVII. (Поганин)... тіло еи (Христиньї) же- 

лізьі оетрьми драт... росказал Жят. Сз. 560.—* 
Староста его (Мазима) бит казал... желізамя 
твердими ІЬ. 603-6. 

XVIII. (огнистими их (воли) желізами бости 
казал Пам. укр. м. III, 47 (Перем. Пр.). 

5. Білоє желізо. Бляха. 
XVII. Кухол з білого желіза Прот. Полт. 

С. II, 258-6 (1694).—Церковь била уся маліова- 
наяи желізомь білимь покрита Літ. Сам. 179. 

XVIII. Игумен привези на побитя рцеркве 
желіза білого бдяхь двадцять фась Літ. 
Мг. м. 47. 

6. (Множина). Кайдани, пута, ланцюги. 

XV. Рогьзолодь же стоя около города 
недль и створи мири с Ростиславом по свови 
воли и вьістоя Володшю ис пооуба а Брдчи- 
слава изь жзлізь Иц. 505 (1160). 

XVI. Чоіомьбйтье... пріймати черезь по¬ 
руку вь желіза ихь не сажаючя Ак. ЗР. 
І, 352 (1503).—Мене поймала ивьдаая желіза 
поймавша всадили ІЬ. II, 58 (1508). 

XVII. Ростислави Володушу зь поруба, а 
Брачяслава з жзлізь внаустиль Кр. Сов. 
148 — Хотаоь члвкь по три Дай не ядь ни пилі; 

хотдбьі жедгазами себе свлзал... не можеть 
оубіжати шг блуДа Домецк. 35.—(Поганянь) 
всадид ея (Християу) охЬваную тяжким же- 
лізом До вязеня Ж«. Сз. 560—560-6. 

XVIII. Пясарь... зхвативша мене... оковавь 
желізи руки и нога Зап. Черн. Губ. Ст. Ком. 
III, 98 (1730).—Оковавь за ноги по два челіо- 
віка желізомь ІЬ. II, 194 (1763).—А коли 
Кивгя Пань оу своя? темниці/ покладе, и до 
желша дає оуковати, тогдм Кмшь за желгаза 
не буде лмяиаь десять чохувь платити 
Урб. 67. Див. Желвзо, Жзлизо. 
ЖЕПБЗЦЕ, рн. Залізний дротик. 
XVIII. Май же желшце толкоє, яки шмлка 

и на' конціб закрмздяаое добре Укр. Госн- 
Пор. 62. 
ЖЕЛБЗЬЕ, рн. Збірне від твлгьзо». 
XVII. Оздора... ущипливими ганбячи єє 

(матір) словами називаючи нецнотою... опо¬ 
відала на остатокь: будеть праві вамь якоесь 
желізье! Прот. спр. пот. 139. 
ЖЕЛЯ, рж. (ц. сл. жвла). Див. Жаль. 
XIII. Да віді жедю матерьню и срдчное 

«>че Сз. и Зам. XII, 53. (Сб. Поуч.). 
XV. Гсь... в радости місто наведе на ни 

плачь и во весельз мЬсто жедю Иц. 643 (1185). 
XVII. «братйтесА кь мага всім срдцем’ ва¬ 

шими сь адчбою и сь плачемь и сь желею Рад. 
Він. 613. 
ЖЕЛЯЗКО. рн. Див. Жзлізно. 1 
ЖЕЛЯЗНИКЬ, рм. (дол. йеіагпік). Див. Жв- 

пізоЗ. 
XVII. Турки... гармати, которіє били спі- 

жовіє з собою побрали, а которіє желязники, 
тіє порохами надто понабивавши и порозри¬ 
вавши... отступили Літ. Сам. 124. 
ЖЕЛЯРЬ, рм. Той, що не мав ні двора, 

ні землі, а живе й робить на чужій землі, 
наймит, бурлака. 

XVIII. Сосу тижнїову роботу Дупловати буде 
кміеть,... але желярь наколи не буде свою 
пансчяну дупловати Урб. 51. 
ЖЕМЦУЖОКЬ, рм. Здрібн. від <жгмчугь». 
XVIII. Кунтушь... корушшш золотими об- 
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ложеній кгузики зь жемцужками Літ. Вел. 
IV, 121 (Реестрь Пал. 1704). 
ЖЕМЧУГЬ, ЖЕМЧНЗГЬ, рм. Перло. 
XV. Андрій... взд из Вншегорода икону 

стоі Бци... и вьскова на ню боле ЗО гривень 
золота... и великого жемчюга Ип. 482 (1155). 

XVII. Жемчугь—дерла, бисерь, маргарита 
Синон. сл.-р. 25. - 

XVIII. (Кулечниці) на вишневомь аксамиті 
тягненимь-же злотомь и жемчугомь Вел. Сказ. 
122.—Жемчугь, злото, клейноти перстеики щи¬ 
розлотній Зап. Черн. Губ. Ст. Ком. II, 65 
(1725).—Вь кругь всіхь сихь цасовь... едииь 
рядь осажено жемчугомь Кн. ризн. 5. 

Див. Женчугь. 
ЖЕМЧЮЖНЬІЙ, щит. від «жемчугь*. 

' XVI. Бдинь же изроии жемчюжпу душу изь 
храбра тіла чресь злато ожереліе Сл. о п. 
Иг. 34. 
ЖЕНА, рж. 1. Жінка, певіста. 
XV. Обри вюеваша на Словінн... и насилье 

.твордху женамь Дулібьскьімь Иц. 10. 
XVI. Жени рускіч вьсцлакашась аркучи 

Сл. о п- Иг. 20. — Якь же тьі жидовином боу- 
доучи дат мене женьї самаритдньки просить 
пити 6в. Пер. 19—20. 

XVII. Жена: Невгаста, сущес: жона Веп. 
Лекс. 43.—Женстві/ють: женами бьівають іо. 

XVIII. Люнатнк... ходит мсць женою, а 
другій^ мсць мушиною Нам. укр. м. І, 327 
(Рк. Тесл.).—Тожь и жена судією бнть не 
можеть. Жена ні за кемь ручитісь не мсжеть 
Стат. 186. 

2. Дружина, жінка. 
XV. Х'ощю пояти дщерь твою жені Ип. 

63 (980).—Коди мужь жені умреть, тогдьі 
жена сядеть на удовьемь стольцьі во всемь 
иміньи Ак. ЗР. 1, 33 (1420—1423).—Не 
хотдчи дат загинут мні вірном кбдждтю 
и моюи жені ЮРГр. № 71 (1434).—Рекль 
Якимь к жені своєи Чет. 1489 р. к. 17. 

XVI. Жена шлюбная, супруга Лекс. 14.— 
Третій рек’дь дондль єс’ми женоу и того ДЛд 
не могоу нойти (на вечерю) 6в. Пер. 57. 

XVII. Зацовюль имь (людові) Дотсеи, дат 
жень датіїучмтисд Транкв. Зерц. АВ.-Непожа- 
дай ближвдго твоєго жеїш Гал. Гр. Розм. 15 
(пом. зам. 14).—Я, Климь Брехуненко... по¬ 
радившися зь женою своєю Ганною... продали- 
смо (грунть) Ген. сл. Черн. п. 669 (1693).— 
Кто поняль пішу в жену собі Крон. Боб. 60-6. 

XVIII. Хмелницкий.... Чаялинскую поняль 
вь жену себі Вел. Сказ. 7. — Також обь 
оставшихся во вдовстві старшинских женахь 
явилось-, что в прошедшемь 1729 году... Ива- 

ницкая... з домомь єя... принята бьіла вь про¬ 
текцію гетманскую Вас. Зо. Мат. Лівоб. Укр. 
121 (1751). " Див Жона. 
ЖЕНИТВА, рж. (ц. сл.). Шлюб. 
XVI. Бракь, женитва, весел’є Зиз. Лекс. 

95.—Каргоіулу гакопі зшеНют паздаот 1а- 
ко^ууе яедіуіішу , Арх. ЮЗР. І, Х,50 
(1575). Щм ‘ -С- 

XVII. Бракь: Веселе, женитва, слмб Бер. 
Лекс. 10.—Женитва: Малженство ІЬ. 43.— 
Честна женитва во всемь, и ложе нецокаляное 
Воцр. 87.—Мадженскій стань єсть то стан 
стобливнй, єсть то стань пошанованА годний 
ведлугь давихь словь Апслскихь честна женитва 
и ложе нескверно Рад. Ог. 1120. 

XVIII. V вечеру прієздидь Герцикь... о же- 
нитві сцрашиваясь брата Дн. Марк. II, 273 — 
(Діви на острові Симі) даже до женитви на 
глави не полягають завивала Гр. Барск. II, 
170-171. 
ЖЕНИТИ, де. Одружити, оженити. 
XVII. Роднчи умислили женити (Конона) 

Жит. Св. 18-6.—Хмелницкій... послаль до 
Волохь женити сина своєго з дочкою госпо¬ 
даря волоокого Літ. Сам. 32. 

XVIII. Нетреба малих сновь женмт Клим. 
Вірші, 85. ц £. 
ЖЕНИТИСЯ, де. Одружитися, оженитися, 

взяти шіїюб (з ким). 
XV. Той же зимі поведі Дюрги Мьстис.даву 

енви своєму Новігороді женитисд Петровною 
Михадковича и оженисд Ип. 482 (1155).—■ 
Вдоу господине до Соуждали жеиитьс ІЬ. 
884 (1281). 

XVII. Женюся,, весел’є справою Бер. Лекс. 
10.—Тому (богу Ладо) офкрн приносили ко- 
торїи женитися, міли Жит. Св. 530.—Чи схо- 
Чет єще ся женити? Др. Ол. Ч. Б. 139. 

XVIII. Но надовго старий женитсд Клим. 
Прип. 232.—Намь коли женитися, то и почь 
мала ІЬ. 233,—Не плачь, не цлачь, девчинон’ка, 
не плачь, на журися! —ой єще жь ти замужь 
не шла, а я не женився Пер. Укр. Лир. 38,— 
(Хмельницький) в Чигрииском повіті ожив- 
шис, женилея, понявши себі цанну Анну 
Сомковпу Вел. Сказ. 7.—Тимошь женилея на 
Домні ІЬ. *г 
ЖЕНИХАТИСЯ, де. Залицятися. 
XVIII. Зь родичкою тілки женихався Діал. 

Прозба, 410.— Мужь мой, Василь Настет- 
ченко женихався на мене роковь изо два 
Суд. Инкв. 196 (1713).—Кой Савка в тоє время 
жеиихалься и в оноп Дштра) свороваль по¬ 
казанеє сукно Арх. Вид. м. (1750). 
ЖЕНИХЬ; рм. (ц. сл.). Наречений, молодий. 
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XV. Не хожаше женихь по невісту, но при- 
вожаху вечерь а заоутра цриношаху что на 
неи вдадуче Ия. 10. 

XVII. Хс єсть женмхь в’сакой дпш, вірую- 
щей вь іма его Транкв. Зерц. 89.— Многогріш¬ 
ній... отмовлявся якь старая-дівка хорошого 
жениха Літ. Сам. 102. 
ЖЕНИЩЕ, рж. Згріуб. від «жена». 

бдая женище, кї/харчиско цадлоє 
рекла кь немг/ (Петрові) Сімя Сл. Б. 135 (1772). 
ЖЕННІЙ, прикм. Шлюбний. 
XVIII. Ми Гетмань... разсужалисмо и ува¬ 

жали тоє, жеби и городи Малоросійскіє, вь 
которихь всіхь нась домовки, жеяніе діти 
найдуются, не безь оборони найдовалися Літ. 
Бел. III, 437. 
ЖЕНОЛЮБЕЦЬ, рм. (ц. сл. женолюбьць). 
Що любить жінок, женолюбець. 

XVII. Володимер.... бнл женолюбець Жят. 
Св. 527-6. 
ЖЕНСКЬ,-КЬІЙ, прикм. (ц. сл.). Прикм. 

від «жена», жіночий 
XV. ■Моужескь поль и женьскь Ия. 854(1261). 
XVI. Кошуль женьскихь ткацкихь десять 

Арх. ЮЗР. І, І, 240 (1588).—ІЬ. І, VI, 97-98 
(1593). 

XVII. Виденіем же наслаждаєт’сд (человікь) 
красоти женьскои Транкв. Зерц. 21.—Оу той 
саранчм лице било члвйчєє, волоси женскїя 
Гал. Кл. Раз.. 454,— И так смерком... ошар- 
цано в мене... панчохи женскиє Ак. Полт. 
Гор. Ур. І, 81 (1666).—Такь мовить писаніє 
ст: Блгдть жеяска возвеселить щт єд 
Рад. Ог. 940. 

XVIII. Муз’ского полу и жен’ского полу 
Пам. укр. м. І, 384 (Рк. Тесл.).—В женском 
животі ест дві жилі тонких іЬ. IV, 36 (Рк. 
Сок.).—Кунтушь влосовій єдвабній... женскій 
Літ. Вел. IV, 121 (Реєетрь Пал. 1704) 

Див. Женьнь Жінскьій; 
ЖЕНЧУГЬ, ЖЕНЧЮГЬ, рм. Див. Жвм- 

чугт>. 
XV. Бдше в цей (церкві) порть шятьіхь 

золотомь и женчюгомь яже вішали на цраз- 
викь вь дві верви Ип. 630 (1183).—Ивань... 
многцінний женчюгь Чет. 1489 р. к. 42. 

XVII. Бисер: Перла, жєнчї/гь Бер. Лекс. 
3.—Двіж (скрині) новелі (цар) усмолити смо¬ 
лою изверху, а в них казал накласти добрих 
запаховь и клейнотовь царских... церловь 
женчугу 36. 1693 р. к. 60. 

XVIII. Перла, женчуги, дїамєнти, камін* 
дорогоцінное Пам. укр. м. IV, 237 (Рк. 
Тесл.).—Перла женчуги, дорогий кришталі 
ІЬ. 331 (Тухл. Рк.). 

XVI. Сщахуть ми тьщнми тули цоганихь 
тльковияь великий женчюгь на лоно Сл. о 
п. Иг. 23. 
ЖЕНЧЮЖНЬІЙ, прикм. від «женчюгь». 
XV. И б і видитя слезм его лежачи на 

скранью его яко жзнчюжяая зерна Ия. 532 
(1169). 
ЖЕНЩИЗНА, рж. (нол. гзннгегугпа). Див. 
Жзна 1 

XVII. Ліпшій респекть Божій на мущтзну, 
аніжь на жеящизну Дм. Рост. 37. 
ЖЕНЩИНА, рж. (ц. сл.). Див. Жена 2. 
XVIII. У женщщи волоси довга, да умь 

кіоотокь Клим. Прип. 248. 
ЖЕНЬНЬ, прикм. (ц. сл. жедьнь). Що на¬ 

лежить жінці, дружині. 
XV. А жона и діти и статки женьни оть 

того (від виплати) порожня Ак. ЗР. І, 81 
і1468). 
ЖЕРАЗЕЦЬ, рм. Приладдя, щоб зводити 

міст. 
XV. (Мирослав)... и возводяни мость и 

Ж'равець вожьгоша Ия. 755 (1229). 
/ЖЕРАЛО, рн. Див. Жерело 1. 
XV. А Діецрь втечет в Понтеское море тре- 

мя жзрали, ижз море словеть Руское Ия. 6. 
ЖЕРАТОКЬ, рм. (цор. ц. сл. жзравие). 

Див. Жаратонь 
XV. ІЬвеліл... жератка насилати во вста 

его Чет. 1489 р. к. 32-6. 
XVII. Мур виламавша жераток уголя до¬ 

бито и водою угашено Арх. ЮЗР. І, XI, 378 
(1630). 
ЖЕРАТЧАНО, ЖЕРАТЧЕНО, присл. Як 

жар. 
XVII. Жзраг’чено... барзо огнисто Бер. 

Лшс. 43.—Огнисто—жератчаио Санон. сл.- 
р. 53. 
ЖЕРДКА ,рж.3дрібн. від «жердь». Паличка, 

тичка, дрючок. 
XVII. Люда... урізали... §роно винограду 

и зложили его на жердка для ведикости 
д лма Кооя. Боб. 55. Див. Жертка. 
ЖЕРДЬ, рж. Ломака, дрюк. 
XV. А г йгийоіеу віогопу ІусЬ ззіувг’г ро 

ВаПи втаісе у ро гуки йзгПі АгсЬ. 8ан§. 
26 (1420). 

XVI. А которнії человікь живши у готовомь 
дому, а живуча ницого хоромь не прибавить, 
аня жерди ... тогдьї тоть человікь масть 
также тоть дворь оставити Ак. ЮЗР. І, 79 
(1531). 

XVII. Била фііг/рою крота стого жердь 
на которой принесли два члвки ґрояо вмнное 
Гал. Кл. Раз. 345. 
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XVIII- (Гвалтовник) маеть заплатити... за 
їіншоє дерево... такое, что зойдет на жердь 
озередную на коле и на оглоблю по три 
гроши Сб. мат. Лїівоб. Укр. 48 (1745).— 
Не бг/Де кметюмь слобгудио, сировьі Дрша, 
ял бо жсрДи на абрт/чц, Ллбо на Горожмпя безь 
пвнского Доволю ія (аіс) оу Хящи рубати 
Урб. 67. — ТЬла звіарй пожирают албо ли 
теж и кладками, тягаут в дол тякже жердями 
Укр.-Р. А ох. IX, 191. 
ЖЕРЕБЕЙ, рм. Див. Жеребь. 
XVII. (Іоань и Сумеоігь) кидали жеребей 

которую Дорогу обрат мЬли Жит. Св. 546. 
ЖЕРЕБЕЦЬ, рм. Жеребець, кінь-плідтк. 
XIV. Дали ему село оу Теребовльскии во¬ 

локти Новосельці, а шист кобмль и стада 
а жєпобець ЮРГр. № 28 (1893). 

XVI. Жеребец... стояк няти кой грошей 
АїсЬ. Зайд. VII, 39 (1558).—Коней стаданхь 
шестеро, ЖеребЦОВ'Ь три... жеребяць три Арх. 
ЮЗР. І, І, 241 (1588). 

XVIII. Вороного жерсбца... на боргь за 
лятдесять рублей купують Арх. Вид. м.; 
екои. сип. (1759). 
ЖЕРЕБИЦЯ, рж. Кобила. 
XVI. Коней стадинхь шестеро жеребцовь 

три... жсробиць три Арх. ЮЗР. І, І, 241 
<1588). 
ЖЕРЕБНАЯ, прикм. Жеребна. 

ЙГ|ХУІІІ. В мене єсть кобила три роки жеребна 
да ще не родила Довг. 92.—Кобмль жереб- 
ннхь—55 Он. им. Дан. Апост. 150.— Швель 
Яценко... нзяль з Гатпого приблудную клячу 
жеребную'Вид. Ник. м. 69-6 (1734). 
ЖЕРЕБЬІЙ, прикм. (?) 
XVI. Шата гафтованая золотом и перльї 

отдасу з жеребими злотими соболми подшита 
Агей. Зайд. VI, 214 (1558). 
ЖЕРЕБЬ, рм. Кістка, камінець,' картка 

тощо з пвеною відзнакою; кидають її або 
виймають, ділячись чим або розбуджуючи що, 
щоб визначити, кому воно припаде. Жеребок. 

XVIII. Войско... жеребямьі иодлугь козац- 
кого звичаю подуваниВшись цряказало ко¬ 
шовому своєму... писати Літ. Взл. II, 364.— 
РІаддежить жереби метнуть Права. 600. 

Див Жеребей 
у ЖЕРЕБЬЕ, [рн. (цор. ц. сл. жрібій). Збірне 
від «жереб.а». 

XV. Владьічиньї бояре во РжовЬ цо тьхмь 
жеребьсмь'суДятьи радять Ак. ЗР. І, 90(1479). 
ЖЕРЕБЯ, рн. 1. Лоша. 
XIV. Хто кому забьєть жеребя, 3 гривни 

маеть платить Ак. ЗР. І, 18 (1347). 
XV. Затядся кони пятнати и жеребьята и 

клячи по всей волости своимь цятломь Ак, 
ЗР. І, 90 (1479). 

XVI. Клячь троє, жеребя одно, Арх. ЮЗР. 
VI, І, 112 (1582).—Свереца зь жеребьям не 
ходая... мене кощтуеть коць десять грошей 
Арх. ЮЗР. І, VI, 97 (1593). 

XVII. Огбираєт Михайло от зятя своєю 
Степана шкапу, в шерст вороная, лисая з же- 
рсбьем Ак. Полт. Гор. Ур. І, 43 (1665). 

XVIII. Крисковскій прієхаль зь їданска, 
нривель... кобилиць 2 и жеребя малоє Дя. 
Марк. III, 157. 

2. Верблюжа. 
XVII. Послаль Ияковь... верблюдиць дой- 

ньіх з жеребяти ихь Крон. Боб. 21-6. 
ЖЕРЕБЯ ЧИЙ, прикм. від «жеребя». 
XVIII. Шкурь конскихь семь, да жеребя- 

чихь две Он. им. Дан. Ацост. 232. 
ЖЕРЕЛО, рн. (ц. сл. жрЬло). 1 Устя, гирло. 
XV. Ис того же ліса потечеть Волга на 

вьстокь и вьтечет седьмьюдесдть жерель в 
море Хваліискоє Ип. Ь. 

2. Місце, звідки з землі тече вода\ 
джерело, криниця. 

XVI. А потом привели нас до озера Мияи- 
чова. и до жерела Миничевского Арх. ЮЗР. 
І, VI, 42 (1545).—Вили намь чоломь... абьіхмо 
имь дали островокь обрубним... зь озеромь 
Петриковомь и Плоскияь, и жерело тисяцкоє 
Ак. ЮЗР. І, 151 (1569). 

XVII. Вода... одмЬяяєтсд... нрезь жерела 
и діри земииє 6в. Реш. 429-6,—В томь жереле 
у сумескомь сами один вживляють (селяне) 
Люб. 140 (1672). 

XVIII. Ми... уступили ему цну Василию 
Томари от тоєй СоболицЬ от колодоватого 
жерела грядою... до устуца Сб. Мат. Лівоб. 
Укр. З (1719)—Жерела гораздо повніше ставка 
цьічистить Арх. Вид. м. інстр. (1767). 

2. Початок чогось. 
XVI. Аби (новіда) показань вшикающее 

жерело зь жерела, зь Отца и зь єдинороднаго 
Сняа, Духа Светого Унія гр. 127.—Иньїхь 
карать хочете... которне не до єреси якоє, 
але до... жерела чистого науки Христовое 
йдуть Берест, соб. 210. —Киприянь светнй 
зоветь Петра светого «головою, жереломь 
и кореиемь всеє церькви» Антир. 905. 

Див Жерало. Жродла. 
ЖЕРЕЛОВЬ, прикм. від «жерело». 
XVII. Пуґасїй: криницянй, жерелов Бер. 

Лекс. 303. 
ЖЕРЕЛ ЦО, рн. Здрібн. від «жерело». 
ХУІІ. Почавши жерелцомь і озерцомь цер¬ 

ковним Люб. 143 (1672). 
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ЖЕРЕЛОНКО, рн. Здрібн. пестл. від «же- І 
рело». 

XVIII. Ой во поли крьшіченка (крини¬ 
ченька) жерелоики бьет, да ужь мою Мару- 
сенку кьвенчаню ведуть Пер. Мат. І, її, 182. 
ЖЕРЛИ В ОСТЬ, рж. Див. Жарливость. 
XVII. Людей тих, которьіе цнотою и наукою 

и горячою жерливостю в помножеяю хвальї і 
Божоє над иньшиє сут обдареньї Арх. ЮЗР. 
І, VI, 423 (1613). 
ЖЕРЛОКЬ, рм. Див. Жарлокь. 
XVIII. (Король) ненасищеяного крві хри- 

стіянской притискаєть жерлока Літ. Бел. III, 
248. 
ЖЕРНОВНЬІЙ, ЖЕРНОВЬІЙ, прикм. від 

«.жертва». 
XVII (Ангел)... взавши великій камень, 
жь жериовнй, вкмнуль в’ море Гал. Кл. Раз. 
175.—И сверже жена єдина изломокь жер- 
новннй на главу Авимелеху и ськруши ему 
тіма Рад. Ог. 271.—Пишет Іосиф, ижь там 
камен жерновьій оберталь (Самсон) яко ие- 
волникь Літ. Рук. 54. 
ЖЕРНОДЬ,'}ш|(ц. сл. жрьньвь). Камінь, що 

ним перетирають збіжжя в борошно., жорно. 
XVIII. 0 сіючих сіма— и мелющнхь в 

жерновйхь Клим. Вірші, 182.—Вь техь жер- 
новахь поплица железная 1-а Он. им. Дан. 
Аност. 149. 
ЖЕРСТЯНЬІЙ, прикм. від «жерсть». 
ХУііІ. Лійка жерстяна—1, овчин... б Арх. 

■ Вид. м.; екон. спр. (1755). 
ЖЕРТВА, рж. (ц. сл. жрьтва). Офіра. 
XV. Млсти бо хощю, а не жерьтві Ип. 

117 (1015). 
XVI. Сини и дрч’ки свдя ризали на ж’рьтву 

Сц. дрот. Лют. 49.—Млсти хощу а не жрьтвьі 
6в. Пер. 16. 

XVII. (Хс) самь себе... в о жертву Бу... 
цривнесесА 6з. Реш. 2.—Принеси жертву твою 
ГСБІ ІЬ. 16-6.—Господь... яко офіру жертвьі 
цриияль их в гранмцахь свомхь Ліств. 21-6. 

XVIII. (Самарянка) деколи давала по одно 
ягня на жертву за гріхи своиПоуч. Няг. 63. 
ЖЕРТВЕННИКЬ, рм. (ц. сл. жертьвьникь). 

Див. Жертовникь. 
XVIII. Покривало на жертвенникь Діло о 

рец. Ак. 20. 
ЖЕРТВИІДЕ, рн. Місце, де приносять жер¬ 

тви. 
XVII. Оригень... кинуль кадило на жерт- 

вище Крон. Боб 259. 
ЖЕРТИ, де. (ц. сл. жріти). 1. Див. Жрати 1. 
XVII. І Люде) жерли... злото, срібро 

Крон. Боб. 238-6. 

2. Див. Жрати 2. 
XVII. Да тамся, стари, що тобі приступило? 

Нацитокь власне огон, а так жереш сміло Др. 
Ол, Ч. Б. 150. 
ЖЕРТКА, рж. 1. Див. Жердка. 
XVII. Урізали тамь гр'оно винограду єдно 

и злЬжили єго на жертку Рук. Хрон. 55. 
2. Дрючок вішати одежу. 
XVIII. Винники... тую женщину Вассу ноя- 

сомь изь жертки зацепленную и на трмь поясі 
вісящую уже неживую увиділи 'Млр. Посп. 
кр. 74(1747).—Солдати свою жену смертелно 
удавиль и вь хаті на жерткі лодвісиль Арх. 
Вид. м.; діло о мон. (1752). 
ЖЕРТОВАТИ, де. Див- Жартовати. 
XVIII. Улітуйся, и змилуйся, перестань, 

грішити... покутуй, не жертуй Укр.-Р. Арх. 
X, 291. 
ЖЕРТОВНИКЬ, рм. Місце, що на нім при¬ 

носиться жертва богові] в християнських церк¬ 
вах—місце в вівтарі, де готується при* 
частя. 

XVI. Требник, же ртов’ник офіров’ник. міс¬ 
це, где офкру заколюют, исцал Зиз. Лекс. 108.—- 
На жертовнику две приставки еребреньїхь Гол. 
П. М. І, 7 (Он. им. 1554).—У олтару: престоль 
и жертовникь Арх. ЮЗР. І, І, 183 (1583).— 
Моих дей власньїхь пенезей на жертовьнику 
грошей двацять взято іЬ. І, VI, 65 (1579). 

XVII. Од образа малярови од того, що на 
жертовінику стоит Арх. ЮЗР. І, XI, 477 
(1665).—Ієрей... кропит... олтар и жертовник 
6в. Реш. 421-6.—1Отая... потрясла жертовии- 
комь их (богов) Жйт. Св. 269-6, 

XVIII. Изь лівого боку єсть стюпней 4, 
тамь жертовникь Пелгр. Ип. Виш. 68.—Укон- 
тактовалея я... зділать... канастась, жертов- 
накь Арх. Отр. 56 (1764).—И засічет Їлїю и 
Сяоха оу церкви на жертовницех Пам. укр. м. 
IV, 291 (Свідз. 36.). 

і Див. Жартвеникь, Жертвенникь. 
ЖЕРТЬ, рм. Див. Жарть. 
XVIII. Не в жертахь говорил, бо и слова не¬ 

потрібного ніґди не мовил Пам. укр. м. 
II, 62 (Рк. Др,). 
ЖЕРЦОВЬІЙ, прикм. від «жреЦг». 
XVI. На вироку (жерцовомь, то єсть) кап- 

ланскомь не переставаль Берест, соб. 238. 
ЖЕСТОКО, прикм. (ріс.). 1. Уперто, на¬ 

стирливо, невблаганно, сильно, жорстоко. 
XVIII. Поляки цакта Білоцерковскіє... зка- 

совали... жестоко и тиранено зь Малорбсійс- 
кимь народомь начаша обходити Бел. Сказ. 
107 (1652).—Оссинскій... нечаяннО даль такь 
жестоко огня, ижь... козаки... до утеку уда- 
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дися іЬ. IV, 19 (ГІов. 1728).— Жестоко бьідь бс- 
лень на рецедиву гіорячки Дн. Хан. 40 (1723). 
ЖЕСТОКОВЬІЙНЬІЙ, приКм. (ц. сл.). Упер¬ 

тий. невбмганий. 
XVII. Жестокіовкйннй, запамдталнй, оупор- 

ННЙ, твердого ім'рку, ЖСЛ’КЗІІОИ шш Бер. 
Лекс. 43,—Синон. сл.-р. 26. 
ЖЕСТОКОВЬІЙСТВО; рн. (ц. сл.). Упер¬ 

тість, невблаганність. 
XVI. Здоймм одно отче владика жест'око- 

вмйство фараояское або єгмпет’скоє сь карку 
Отц. кл. Оетр. И. П. 404. 
ЖЕСТОКОСЕРДІ0, рн. (ц. сл.). Жорсто¬ 

кість. упертість. 
XVIII. За ихь (Поляків) непогамованимь 

упоромь и жестокосердіемь немоглисмося того 
удостоити Вел. Сказ. 140. Див. Жестосердіе. 
• ЖЕСТОКОСЕРДЬІЙ, прикм. (ц. сл. жесто- 
коссрднь). Немилосердний, лютий- 

XVII. Закаменілого сердца—жестокосердій 
Синон. сл.-р. 26. 
ЖЕСТОКЬІЙ, прикм. (ц. сл.). 1. Суворий, 

мужній. 
XV. Исакии же вьсприя дерьзновеиие и 

вьздержаоиє жестоко Ип. 186 (1074). 
XVI. Утру князю кровавня его ранн на 

жесгоцімь его тілі Сл. о п. Иг. 11.—Баю храб- 
рая серДца вь жестоцемь харалузі скована а 
вь буести закалена іЬ. 26. 

XVIII. Розділь VI... о розмові з ними (по¬ 
ляками) ХмелницкЬго жестокой Вел. Сказ. 68. 

2. Великий, упертий. 
XVII. Закаменілий—жестокь Сипон. сл.-р. 

26. 
XVIII. Поляки воинство своє приводять на 

Украйну, с которим Козаки... жестокія иміли 
брани Вел. Сказ. 9.— Вітерь надь міру жес- 
токій бьіль Дн. Марк. II, 4. 
ЖЕСТОСЕРДІ0, рн. Див. Жестокосердіе. 
XVII. Протож не миимаючи жестосердію ихь 

(отступнітов) и то єще имь покажем 0 обр. 60. 
ЖЕСТОСЕРДНЬІЙ. прикм. (ц. сл. жесіо- 

срьднь). Упертий. 
XVII. Иж што дня онюгдашного міл при¬ 

мов окь оть Жука Алексія и жестосердннхь 
церехвалокь оть жони ег,р... припяль з’ нимь 
црощени Пвот. сир. йот.'102. 
ЖЕСТОСТЬ, рж. (ц. сл.). Суворість, не¬ 

приємність (повітря). 
XVII. Рекль Проркь мой ІсаЇА ш ней: 

Бреть ВЬ СИПИ от ЗЯОд и вокрові и вь сок- 
рові от жестости дожда Рад. Ог. 533. 
ЖЕСТЬ, рж. (рос.) Бляха. 
XVIII. Церковь... каменная вновь жестю по¬ 

крита Арх. Отр. 4 (1766).—Стали горіть на 

церкві... деревяніє жеетю побитіе глави Літ- 
Мг. м. 79 (1775). 
ЖЕСТЯННА; рж. (рОс.). Бляшанка, бля¬ 

шана пушка. 
XVIII. Паней цЬлкрвншфвой дубенск'ой дана 

жестянка табаку Дн. Хан. 98. 
ЖЕСТЯПЬІЙ, прикм. від шесть*. 
XVIII. Сакви п'одорожніе зь фляшками жес- 

тяними Літ. Вел. IV, 118 (Реєстри. Пал.1704).— 
Скринечка жестяная Арх. Люб. 24 (1764).— 
ВоДочокь мідний одинь, кварта жестяная іюл- 
квартова и чвертка жестяние Арх. Вид. м.£ 
оп. Літк. дворца (1767). 
ЖЕНИ* де. Палити. 
XV. И начаста (НовгЬродци) городи его 

жечи и села и всю землю его воевати Ид. 371 
(1149).—На оутрія же снемше п-оиде (Данииль) 
во верхь Опавьі пліндЯ и жгд ІЬ. 824 (1254).—■ 
Головами вь йолрнь ведуть и міста и села 
жьгуть Ак. ЗР. І, 71 (1456).—А такь било без- 
вістьно и безь отказу, войньї не пускати, и ог- 
немь не жечи іЬ.—А д'одель и смолу мають 
жечивь своихь пущахь іЬ. 200 (1499). — 
Црь... повелід двіма свечами гордщими 
жечи (святого) Чет. 1498 р. к. 32-6. 

XVII. Огнем ж’жи... и иншіи... Мри вими¬ 
шляй Жиг. Св. 389. 

XVIII. Женці... жегомьі теж от елкца овіва¬ 
ють Клим. Вірші, 181.—Марковичь... винявши 
сь ножень йордикь и роецаливь на огяіГдваждй 
литки тогожь пасічника жегль Мат. для общ. 
б. 113 (1760).—Той дагень геєнски... будеть 
всегда жещи, никогда же сожеть Пам. укр. м; 
IV, 234 (Рк. Бач.). 
Золото, серебро жженое, чисте золоте, чи¬ 

сте срібло. 
XV. Сідле иіт злата жьжена Ид. 814 (1252).— 

И сьсаДи слоужебннс жьжевог золота ІЬ, 
925 (1288).—А Львовчяне што ймуть принести 
сами изь Угорь серебро жьженое Ак. ЗР. І, 
31—32 (1407). 
ЖЕНИСЯ, де. Палити самого себе. 
XVIII. Члвки и жени на дагни жжут ся 

немилостиве... тіло их смажкт ся немилостиве 
Пам. укр. м. IV, 147 (Рк. Яр). 
ЖЖЕНЬЕ, рн. Паліти. 
XV. Селяні... оть воженіа каменіа... и дере¬ 

ва на жжеиіа... будуть вольни Ак. ЗР. І, 75— 
76 (1457). 

XVII. Паленд ми жженд мрць тьшь ко- 
торьіи мри заслужили О обр. 118. 
ЖЖИРАТИ, де. Пожирати, поїдати. 
XVI. (Стережітесд »т оучителей) которнй 

ж’жирають доми в’довші’нш 6в. Пер. 17., 
ЖИВЕ, 'яра. Див. Живо. 
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XVII. Жддн... чтьюохь ани забити ани живе 
Ііоймата... не могли Крон. Боб. 233-6. 
ЖИВЕЛЬ, рм Див. Живііигь. 
XVI. Внкрочши... зь зяаковь иебесинхь 

й земчнхь и живелов'ь Антяр. 651. 
XVII. Здуміліо небо и барзо задрижало и 

-всі жявела зь собою... цоругпило Копист. Пал. 
“759.—Тоцда трубн Аггдским Дхиовенємь крик¬ 
нуть нбза згмяут и всі живелн росдяленн рос- 
'толнуть 6в. Вил. 20-6. 
ЖИВЕНЬЕ, рн. Живлення, харчування. 
XVII. Пушка тая маеть бьгш замкнеина, а 

ключь завше у дозорцовь шииталнихь, сь ко- 
-тороі опалене и жавене пщиталннхь повинно 
,бнт Гол. П. М. І, 243 (Уст. Вид. Бр. 1620). 
ЖИВЕЦЬ, рм. Джерело (?). 
XVI. Подданьїмь мояастьірскимь черезь жи¬ 

вець тую речку Сирець безь доззолеяя твоего 
-уходити и на вь який кгрунть не кажу Арх. 
ЮЗР. І, VI, 29 (1539). Дав. Жьівець. 
ЖИВИНА, рж. Жива іШота. 
XVIII. Люде, и иньшая живина, и марга, 

и усі духи нечастий кликали, коли уздріли 
Хисуса, и молили ся Поуч. Няг. 151—152. 

Див. Живина. 
ЖИВИТИ де. 1. Годувати, харчувати. 
XVII. Йду з нею, (невісток»)... жебрачи и 

давячи єи 6в. Реш. 230-6.—З потрав єнах 
ютцевских (Алексій) убоше живил Жив. 
<Св. 35.—Іосифь... живиль ихь (отца и бра¬ 
тню)... а но всем світі голод биль великий 
Крон. Боб. 31. 

XVIII. бднакь Небесний Отець всіхь тихь 
давить Богогл. 92. 

2. Дарувати життя, не убивати. 
XVII. блнй поганець... всих посполу... ка¬ 

зан... стинати, а не живити нікого Жав. Св. 
Ц-б.—Люд Іилский... не живили жаднои муїциз- 
-вн Крон. Боб. 62-6.—Турки не живили нікого, 
#ле усе стинали Літ. Сам. 144. 

3. Робити живим, ожвиляти. 
XVII. А зяжь и то в’ Хрсті не ест’ оучмнокь 

'Бзскїй, воскрешяти мертвьіхь и живити Гал. 
Кл. Раз. 51.—1Оць воскрешає мртвьіа и живить, 
чяко и Снь ихь же хощеть живить Гал. М. Пр. 
■38.—Кн. о Вірі, 33,— Гдь мертвит. и живит 
43в. Реш. 95-6. 

4. Підтримувати, годувати. 
XVI. ІІисмя убо убияєть, а духь живить 

Лист И. П. 1025. 
XVII. Живидь мечь Исява на землм, нась 

давить Крть Хвь Рад. Ог.468. Див. Жьівити. 
ЖИВИЖИСЯ, де. Годуватися, харчуватися. 
XV. Тьімь міииомь можеть се горбдь жи¬ 

вити хлібомь Ак. ЮЗР. II, 110 (1480). 

XVI. А теперь и попь межи вами толико 
перекупницетвшь живитея Ак. ЮЗР. І, 144 
(1561), 

XVII. Дробивши крампьіми речами и шин- 
комь живитись имь позволене Ак. ЮЗР. II, 
13 (1601).—Попеже я сіюдівался долго жити, 
а тамь (ба'гацтвомь)ся живити Діад, о см. 265.— 
(Петр) од своєи цраЦьі руками своїми роблячи 
жививься ,6в. Реш. 39.—(Семенова) на розньїхь 
місцяхь крадежу живилася и на свой пожи- 
токь оборочала Прот. Полт. С. І, 79-6 (1689).— 
(Манною) на пущи, цЬки бнли, живилисд Літ. 
Рук. ЗЗ-б.. 

XVIII. Бргатнй дивитея, як вбогий жи¬ 
витея Клим. Прип. 202.—Коди олтару служи, 
з далтара и живисд ІЬ. 265.—Не завиділ на 
чужеє, своєю ся працею жявил Пам. укр. м. 
II, 62 (Рк. Др.).—Зь монастира всі живлятея 
Пелгр. Иґі. Виш. 54. 
ЖИВИЦА, -ЦЯ, рж. Деревна омом, кані¬ 

фоль. 
XVII. Лоть:... живнца дорогяа, котораа ка- 

зьізяєтся стякти Бер. Лекс. 294.— Регмцу єдни 
вьїкдадяют живицу другій Бал’сам або дрїяква 
Кн. Рож. 24.—(Пасхасий) казал...смош живиця 
и оливьіна неи (Лукию) накидатЖчт. Св.506.—• 
Дзнесіте мужови тому подарки медь живицу 
Крон. Боб. 28-6. 

XVIII. Живиці, воску... учичя пластерь, 
прик’ладать до рани Мир. дом. ліч. 2. 
ЖИВІОЛЬ, рм. ЖИВУЛЬ, рм. (йол. 

гутсіоі) Елемент, первісна матерія, що вхо¬ 
дить в склад фізичного тіла, червень. 

XVI. Тайна єл свята справа... котораа 
зоставаєт зь слова Божого и живіола Катох. 48. 

XVII. И вь тйоренію 5-ю видимого мира, ия- 
перьвій закладяєть (Бог) фупдамепта з чотьі- 
р,охь єлемен’тшвь ял’бо живулувь тоєсть 
сьтворивь няцерьвій, світлое огнеа’ную воз- 
духь, воду, и землю Транкв. Зерц. 9.—Голод 
бреть великій, ГДМ Сд живіола всі переворо- 
чяти будуть Тр. пОстп. 58.—Живіола всі: 
ТОЄСТ ВоЗДуХОВО иебесньїє И ЗСМНЬІЄ и водниє... 
вяівеч обертатись будут 6з. Реш. 13.—Небо 
и земля и море И ЖІВІОЛЬІ... світом СЯ 30- 

вет К із. № 32, к. 119. 
XVIII. Небо ест уставлено з живїольПам. 

укр. м. IV, 27 (Рк. Сок.). 
Див. Живелт», Жьівепь. 

ЖИВНОСТЬ, рж. 1. Засоби живлення, 
їжа, харч. 

XVI. Великій незврожай бшь збожью 
и яринамь, ижь ся тьіхь живностей вичего имь 
не зродило Ак. ЮЗР. І, 129 (1551).—Стави 2, 
мльшн малие на нихь: 2 по одному колу, пере- 
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ськають літо, внмзікозь ледіо бьпаегь з 
живность домовую Арх. ЮЗР. VII, І, 610 
(1552).—Послало езми бшь служебника сво- 
его... для скупованья некоторнхь речей и для 
живносте Ж. Курб. І, 45 (1572).—-ІІояровадил 
єсма жзвйРйт свЬю... то 6йт муки оОоХодпоє и 
бзлое колод газет Арх. ЮЗР. VIII, ЦІ, 442 
(1585).—Пінь Браславскай... его малость вла¬ 
дику... увеззню, дзржал, ниюго до него 
такжз я живносте не пустель, голодемь мо- 
риль іЬ. І, VI, 85—^86 (1591). 

‘!ХVII. ІІищі:- живносте, страва, покарм’, 
корМіїА, иотрява Бер. Лекс. 104.—Ой,дон. сл.- 
р. 25.—Чтвкь... цЬслал ему (Ісакію), живносте 
два кошики Жіт. Се. 379.—ПЬзе, дюбо-м то 
давала ключ роби Хведку, відаючи, жз муж 
мой не давань ми до рук на волю мою е комори 
живьнойтй, для того-м то так справила Ак. 
Полт. Гор. Ур. І, 10 (1664).—■Мірої живносте 
тілу его (Ізуса) приготовляла Єз. Реш. 219.— 
Утроба берет живн'ост от жолудка Кд. Рож. 
101-6.—Еотелню зцалиди з жавностями Літ. 
Сам. 63. 

XVIII. Жлвяозть ихь (козакозь) била ржа- 
ное тісто квашзяое, зовемое самаха Літ. Гр. 
(рк.) 9 —Переежджшцдмь... неоткодь подо- 
рожяихь живітостей давати Ол. Сг. Млр. II, 
16І (1719). —Войека... виховане своє вь жив¬ 
носте и одежа мЬли Літ. Бел. II, 230.—Вис¬ 
лали... живносте сто бочокь вина, сто бочокь 
меду, триста бочокь пива, сто барилокьгоріл- 
ки Ал. Тяга. 57.—Решту жизности (воламь) 
даси имь по заходь слояца Укр. Госп. Пор. 67. 
—Ацстоли-вь жз яослявь до побдмжшегда мі¬ 
ста дла кунлйНА живносте Науки парох. 14. 

2. Годування, харчування. 
XVI. Жаздь, живот, живность, вьіхован’е 

Зиз. Лекс. 99. — Затопга (Старості) ки 
гутюзії ніесіозіакшеі Пам. КК. IV, від. 
II, 100 (1545).—При той же церкви., посту¬ 
пили и надали егмЬ домокь, у которомь тз- 
церь дети учивано, на шьциталь, у которомь 
хорихь и удомшхь людей уставичае ховати ма¬ 
ємо, даючи имь одежу, жнвьность, напитокь, 
постели Арх. ЮЗР. І, І, 237 (1588).—Я... макь 
солоди-ку живносте своей бщь згютовадь 
дЬ. 340 (1593).—Лань Дршинский... до двора 
свойго пОбрати казаль... живностей всяких... 
колотих на цятдесять ІЬ. І, VI, 97—98 (1593). 
—8сть при немь (Бблобані) служалихь лю¬ 
дей человека двадцать и стредьбн, живности 
тамь нолно оть часу немалбго зготовавьши 
іЬ. 131—132 (1597).—Пань Аадрий Бялдажка... 
видань на живность, готуючи на тую дорогу 
ІЬ. І, XI, 20—21 (1599). 

XVII. Живкостю оцатрую—дитаю, ухліб- 
дяю Синод, сл.-р. 25.—(Мяихи) роботою рукь 
своих живносте шукають Кн. о ВЬрі, 138.—■ 
Купцовь кіевскихь Др 20 бито, которьш жив¬ 
ность до обозу провадили Літ. Льв. 243,—(Ко¬ 
заки) п/мпа молотили іздячи, стада займо- 
вяли, мяса до бочокь солили, живность собга го- 
товали іЬ. 258.—Оббцаль тое Сгефан едолиити 
и живности дати войску кролевскому Літ. 
Полск. 7.—Пришли... з землі хананейской 
купити живности Крон. Боб. 27-6. 

XVIII. Коні для живности вь поле вигнали 
Літ. Бел. IV, 50(Пов. 1728) — бжзли... иммете 
его (Бога) за Оця своєгш... чомужь излишше 
печетеся, ш живность и шдежду? Сімя Сл. Б. 
299 (1772).—Людей своєзолнихьіпод’ образомь 
жодніровь чидячихь шкоду в бранню живно¬ 
сте и в протчемь карать Сгат. 34. 

3. Урожайність, плідність. 
XVII. Изаакь... рекль ему (Исавови) в жив¬ 

ности ззмяой... будет блгословение твоє Крон. 
Боб. 19-6.—Пріидуть седмь діть живносте ве¬ 
ликої! по всей егидетской землі Рук. Хрон. 27. 

XVIII. Кінчу я... ко своей дизЬ долность и 
живность, полям колоси Угр. Заг. 62. 

4. Пошта, годування, годівля. 
XVI. Тьі... давши имь достатокь зь волосте 

всякое живности на цЬлое ліго... кь той ро¬ 
бот Ь замку Кіевского до иего вьтравиль Ак. 
ЮЗР. І, 116 (1542).—Державцм наган... себе 
четвертую часть ку живности и пожитку мають 
обернути Арх. ЮЗР. VI, І, 12 (1542).—Маеть 
отець владика з доходовь маиастнфскихь на 
живность и на потребу мне калугору належа¬ 
чую давати ІЬ. І,Х, 56 (1582).—Староста... хдеба 
и жадноє живности... до его милосте вь замокь 
не Допустило ІЬ. і, і, 324 (1592). 

XVII. Рнбакь ту єдино троха живносте 
дОдавмь Гал. М. Пр. 214.—(Владимирь) цри- 
ходячимь всімь убогимь вь его княжій дворь 
казаль, не боронячи, живность вшелякую да¬ 
вати Крон. Соє. 28. 

XVIII. Где и живности и аммуніціи до обо¬ 
рони сь потребу додавати @го Царское Вели- 
чество роскажеть Літ. Бел. II, 111.—Вь Кримь 
зь торгами и зь запасами и зо всякою живності») 
не іздили іЬ. III, 38. 

Див Жизность, Живность. 
ЖИВО, присл. Живцем, мсивим, не вбиваючи, 

не забитим. 
XIV. Воєвод и его брату Роману и дітемо іхо 

или котбрн іхо живо остаить оу тихо 4 тне 
чахо заставити имаеми ЮРГр. № 19 (1388). 

XVII. (Козаци) до світа збили вшистокь 
людьєго (каштана), и ііочи неоставили... А 
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самого живо взявши нацервіє руки му цз- 
сгакли Літ. Льв. 251.—И сами якш каменів 
жмеш жмзДетеед вь храмь Дховень Рад. Ог. 
56.—Князя Пожареного живо поймано ІЬ. 58. 
ХУДІ. Самь.Солтань ледои утікь живо 

Літ. Бел. III, 450. 
Яко живо, доки живемо або живуть. 
XVII. (Ошуканці) риби пущаючн до ка- 

дюжь болотних, где их пред тим яко живо не¬ 
видано, и неподобна, аби ся міли ховат, во 
имя своего лжехриста руками своими хватали 
Крон. Щлск. 387. 

XVIII. Филипь... не знавь, ижь Од ему 
ень на стодщи народив’ яко живо не з’наеть и 
до дому до црци ити не гадаеть Ал. Тиш. 28.— 
Ицого ми царя яко живо не знаємо ІЬ. 37.— 
Може здаетсд комі/, же побожне и святобливе 
жити, значить тое: аби що день бьівати вь церк¬ 
ви... несмїдтисд, неговормти НІ СД кммь. Но 
якш живо: це тое то значить, побожне и евдто- 
блмве жити Сімя Сл. Б. 9(1772).—Але Ібсифь 
сд, того бар’зо гяушав и страху с дбжого бодль, 
яко живо того оучянити це хотиль Пам. укр. 
м. І, 162 (Рк. Тесл.). 

Див. Живе, Живцемь, Жьто. 
ЖИВОДАВЕЦЬ, рм. (ц. сл.) Той хто дає 

життя. 
XV- Ніс бо ти оумерети... віровавшоу во 

Хса всемоу мироу Живодавча Иц. 923 
(1289). 

XVII. И кгдьі вложмли тоть креть на кото- 
ромь бш распдт живодавець нашь Хс, ожила 
мертвад дівмца 0 обр. 61. 

Див. Живот<'о)даеець, Жьшодавец-ь. 
ІГ ЖИВОДАТЕЛНЬІЙ, прикм. (ц. сл. живода- 
тельнь). Життедатний, живодавчий. 

XVII. Шафария оуслугованя стьіхь живот- 
дателннхь... Тіла и... Крви Хсвн Пр. Жел. 
З-б. 

ЖИВОКОСТЬ, рм. Бот. Зутрітііит о'Н. 
Б. Живокіст. 

XVIII. Воскь живицю росцустивщи на огню 
и присипавши до того... прошку живіокосту... 
змішать на масть Млр. дом. ліч. 12. 
ЖИВОНОСНИЙ, прикм. Що приносить жит¬ 

тя. 
XVI. (Кров) шт... живоносних ребрь жи- 

вотодявца истікйючи жмвот вданий дарот/- 
еть^Дам. укр. м. V, 216 (Кл. Остр. 1599). 

XVII. Скоштоваль самь (Христос) и тобі 
(Богородиці) на сонь чась, скоштовати Даль, 
живоноеное смерти Карп. Каз. 40. 
ЖИВОСШГЬ, рм. Петля з зашморгом. 

■ XVII. Вхватилем єго (Мирова), зненацка з 
вожок нарядивши живосил и тим жи- 

восилем за шию Кн. Міск. Полт. 15-6 
(1692). 
ЖИВОТВОРИТИ} де. (ц. сл.) Надавати жат¬ 

тя, оживляти. 
XV. Како ми Бь дасть и сила живЬтвЬрд- 

щаго крета Иц. 323 (Ц46). 
XVII. (Христос) чдчен’ствомь яко правий 

чдкь оумираеть, а бзьствЬм оумрьшее тіло 
живо творить, и вьскрешает Транкв. Зерц. Гд. 
—И хдібь тОЙ животвордчій которого пожина¬ 
ємо, ость Барйвокь Бжій Кн. о Вірі, 306., 

XVIII. Тамже недалеко єсть єзеро жийотвор- 
ноє, вода живая... Набирають води той живо- 
творвда на крила и прилетять над кости тіе 
и стрясуть ся над костьмц тими, и в*,трй час 
зараз тіл'о поростеть Пам. укр. м. IV, 144 
(Рк. Яр.). 
ЖИВОТДАВЕЦЬ, -ДАВЦА, рм. Див. Жива- 

давець. 
XVII. Удаймося ж... до рото ж ха живот- 

давца @в. Реш. 76-6.—'Творец... єдинь єст... 
животьдавца гдь і;Ь. 247.—Оуцоминает’ Хс жи- 
вртдавець Рад. Ог. 5. 
ЖИВОТЕКУНЬІЙ; прик. Що оживляє, подає. 

життя. 
XVII. Дознаймо и, обачмо якш єст добрий 

Пан’, доброти и несмертедности невнчерпавое 
море: вода еблодкад я животего/чад 6в. Калд. 
322. 
ЖИВОТИНА, рж. Худоба, товар. 
XIV. Т'огди мають тую животину, иди тни 

речи на поруку Дати Ак. ЗР. І, 6 (1347).— 
ХтЬ кому потравить жито животиною... запла¬ 
тить й>. 16. 

XV. Такая невіста имієть изретать при жи¬ 
вотині и при віні Ак. ЗР. І, 39 (1420).—А 
животини; семь воловь, а десять коровь ІЬ. 
137 (1494). 

XVI. Тоть домь... сь чедядью неводною, ст, 
клячами и со всею животиною дали Ак. ЮЗР. 
1,56 (1517).—Которую животину они пригонять 
зь заграничья на продажу Ак. ЗР. II, 180 
(1527).—Иа йутфупи—па омсу, па іеіаіа у па 
8»упі 82ору г Іогу гоЬІа! у кгуітй Арх. ЮЗР. 
VII, І, 179 (1552).—Животини рогатой четве¬ 
ро Вд. Буд. 87 (1556). 

XVII. Животина: Бадлд Бер. Лбкс. 43. _ 
XVIII. Ковчегь дреисцодиеиь єсть всякії 

животини Сковор. 77.—От животини, ижь к 
Москві идет, два шаги Вас. Зо. Мат. Лівоб. 
Укр. 67 (1727). Див. Животьша, Животина. 
ЖИВОТИННЬІЙ, прикм. Худоб’ячий. 
XVI. Аби конюшне брали сь конского и зь 

животинного стада зь містского куницу Ак. 
ЗР. І, 362 (1505). .... .. 
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ЖИВОТНОСТЬ, рж. Див. Живность 1. 
ХУIII- (Пгиці) погризут от земля изданїи 

жявотности Пам. укр. м. IV, 69 (Рк. Уг.). 
ЖИВОТНЬІЙ, прикм. 1. Живоносний. 
XV- Возмета ©т древа животяаго и живета 

в віка Иц. 76 (986). 
XVI. Сам (Бог) имь дасть язтишт древа жи- 

вотяого, котороє єсть юсродку ряд Отц. кл. 
Остр. И. П. 48 (стдр.). 

XVII- Я мовить єстемь хлібь животянй 
Копист. ПалУ390.—Хто будет науки и слова 
моего держатись... будет м?ати себ»е світь пре¬ 
світлий и жмвотннй 6в. Реш. 74-6—Крть Хвь 

<зсть то древго Животное Рад. Ог. 476.—Дм. 
Рост. 34. 

2. Життьовий, що має в собі життя, жи¬ 
вий. 

XVII- Животная моць живьгЬ а не оттятьгі... 
ллонки оживляєть Пр. Жед. 66. — Ослабі- 
лос-т срдца и дх-овь животнихь няшихь, нехай 
будеть пренесеиа шт нась на серца и д»/хи жи¬ 
вотіє цоганскіє Рад. Ог. 313.—Когда дша 
с’ тідомь члвгсчимь розлучяетсл, яяразь жи- 
вохь, такь же и сгіравн животиьіє оустамть 
Домецк. 57. 
Животная вода, жива, цілюща вода, що 

■дає життя. 
XVII. ,@ваиге листь Иоань Духа Святого па- 

зьіваеть водою живртною Арх. ЮЗР. І, VIII, 
157 (0 обр.).— А зяжь и то в’Хі не єсть оучмнок 
Бзскїй, напбмти людей водою животнрю Гал. 
Кд. Раз. 50. Див. Живая вода, 
Животная ннига, книга життя (в христ. 

літології). 
' XVII. В’ нбі имд єга (дана имркь) нади¬ 

рано, вь книзі животной Гал. Кд. Раз. 510.— 
Да цотребдтсд ©т книги живртинх’, и со дрвд- 
яшш ненанишут’сд іЬ. І, 89-82-6. —Имеия 
справедливих в книги жавотньм вдосовани 
бнзяють 6в. Вил. II, 129. 

Див. Животная ннига. 
ЩЖивотноє древо, дерево, що дає життя 
(в літології). 

XVII- (Херувим) никого яеприпускал до 
древа животного Гал. Кл. Раз. І, 120.—Древо 
животное, древо жизна Рук. Хріон. 5. 

3. Що дуже довго живе, живучий. 
• XVIII. Сего. старушка... крайнє животного... 

призпаття... записано Кн. Міск. Полт. 112 
<1715). 
ЖИВОТОВЬІЙ, прикм. від «животь». 
XVIII. 0 болізяех жнвотовьіхь Кяим. Вір¬ 

ші, 43. 
ЖИВОТОДАВЕЦЬ, рм. (ц. сл.) Див. Живо- 

давець. 

XVI. (Кров) ©т... живоносних ребрь живо- 
тодявца истікяючи, живот ввдннй дароі/єть 
Пам. укр. м. V, 216 (Кл. Остр. 1599). * 

XVII- Животодавець Бар. Письма, 133. 
ЖИВОТОДАТЕЛНЬІЙ, прикм. (ц. сл. жи- 

вотодательнь). Що дав життя. 
XVII. Животодателною Христа1 Бога на- 

шего кровію... цодписовадися Копист. Пал. 
737. 
ЖИВОТОЛКІБЕЦЬ, рм. (ц. сл.) Той, що 

кохається в житті. 
XVII. бзекія же, яко животолюбець, по¬ 

мисли вь собі црододжити живота своєго Рук. 
Хрон. 129. 
ЖИВОТЧИНИТИ, де. Животворити, давати 
життя. 

XVII. Поклонен’е празнуємь Честнаг© й жи- 
вотьчандчсго Крста Тр. пости. 472. 
ЖИВОТЬ; рм. 1. Життя. 
XIV. Кгди на улицн Петрь Яна гояиль и 

раниль, тогдьі Петрь не бор’ониль своєго жи¬ 
вота Ак. ЗР. 1,7 (1347),—Пришедь предь наше 
обличьє... своєю доброю волью здорбвьмь жи¬ 
вот,омь ничимь не прииужень ІОРГр. № 33 
(1400). 

XV. И таке злі испроверже животь свои 
Итларь со дружиною своєю Ии. 218 (1095).— 
Хто би то хотіль переказити зь моєго роду 
при моємь животі и я имь иеперепущу Ак. 
ЮЗР. І, 4 (1401). 

XVI. На Немизі снопи стелють головами... 
на тоці животь кладуть Сл. о п. Иг. 36.—Жизиь 
живот, живность, вьіхован’є Зиз. Лекс. 99.— 
Будуть то заслуговать єщо повольнійшими 
послугами... до ваДолжшихь животовь своихь 
Ак. ЮЗР. І, 96 (1538).—Побожннхь животовь 
люде надали... на’церкви Божій вь панствахь 
яашихь не мало замковь Ак.’ЗР. IV, 16 (1589). 
—Самь (Бог) имь даєть зато вінець живота 
Оти. кл. Остр. И. П. 48 (стдр.). 

XVII. Духь: Дша, животь Бер. Лекс. 37.— 
Жизиь: животь... живоност’, внхованье, помеш- 
каиье іЬ. 44.—Очекивяю вьскресен* оумерлнхь 
и живота пршнлого вику Кн. о Вірі, 167.— 
(Хс) Животь, а ми живрьія Гал. Кл.Раз. 312.— 
Яко Петрь Скарга в’ животяхь стмхь еввдчить 
Гал. М. Пр. 157—Тобі ся здали животи до¬ 
брих пожитечни бнт ку прикладу Жят. Св. 
536-6.—И в том слові бив живот Св. Реш. 
40.— Таксиоть... умерши зяову до живота 
веряувь ся іЬ. 436-6. 

XVIII. Ому ©ньшж Дльжники и фрасунки 
живот тдж’кїй чинили Пам. укр. м. III, 79 
(Перем. Пр.).—Старался о тоє аби і власного 
живота моєго могль мя лишити, и тимь без- 
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печяій и сцокойній добрамн моими пожит- 
ковати и вьладіти] Вед. Сказ. 20,—Чаплин- 
ский, отнявши добра мои старался отняти... 
и животь мой іЬ. 21—22. 
Вь животі не стати, померти. 
XV- Казимергкороля Польского... вь жи¬ 

воті не стадо Ак. ЗР. І, 115 (1492). 
Даровати животомь, залишити живим. 
XVII. Даровяли животомь Варявву Гал. Кл- 

Раз. І, 68. — Хс... всім... вічний животь 
даровавь @в. Реш. 2. 
До живота, поки життя, до вмерти. 
XIV. Ми то одержати кріпко и до своего жи¬ 

вота, а не измінити Ак. ЮЗР. II, 102 (1886). 
XV. Буди ст'онд и трдснсд до живота своєг 

Йп. 77 (986).—Ви есте крсть ціловали до жи¬ 
вота своєго ІЬ. 346. (1147).—Будет до живота 
своего служачи єріемь Чет. 1489 р. 15-6. 

XVI. бго мщіость магце его милости даль ма- 
настнрь свой на имя Пересопницу, до ее жи¬ 
вота Арх. ЮЗР. І, І, 8 (1526).—То ему даемь до 
его живота іЬ. 63 (1576).—А то вшистко обі- 
цуємо... вдадьщі Пинскому... владиці Холм- 
скому вцалі тримати до ихь животовь Ак. 

■ ЮЗР. І, 239 (1592). 
XVII. Участности... свояки... не повінни 

міти до живота старое Юсинки (у млині) ГІрот. 
Полт. С. II, 260 (1694).—Дали єсмо дану Ста- 
ниславу... тоть врадь... держати до его живота 
Ак. Ю'ЗР. І, 72 (1597). 

XVIII. Чмил бих справи добриє и мло- 
серДнне оучияьки и побожиьіє до своего жи¬ 
вота Пам. укр. м. III, 123—124 (Рк. Тссл.). 
До живота привести, повернути до життя, 

оживити, воскресити. 
XVII. Чго онаа Сумантянняи до живота 

привело Рад. (Марк.). 
Доконати живота, померти. - РП 
XVI. Тамь же животовь своихь доконали 

Ак. ЗР. II, 190 (1528).—Собе вмьіслила и поз- 
воляю зь правого умислу серда. моего мети 
собе за малжоиька его мидост князя Василя... 
с которнм и живот мой хочу доконати Арх. 
ЮЗР. VIII, III, 80 (1564).—У которомь ве- 
зеньи якоби вже живота доконати мела Ж. 
Курб. І, 82 (1577).—Що дей вси предкове 
его, ихь мидость, єдископи Луцкие и Остро- 
зские,... Спокойно хвалу Б жую отьпра- 
вогали и жовстовь своихь дсюнали Арх. 
ЮЗР. І, І, 324 (1592).—Але повідают в’ Римі 
Петрь корону мченчкую подішл, живота до- 
конал Рук. Муз. № 513. к. 11. 

XVII. И тякь все снордДмвши (Сагайдачний), 
животе доконяль Тит. 47 (Сакович, Вірші, 
1622).—Король... вь Кяьішині живота доко- 

надь Сб. літ. 75 (Кієв. літ.).—Дочка моя..- 
живота своєго доконала ІІрот. Полт. С. II, 
27 (1676). —Змсима стмй... живота в’ томь 
монастиря доконяль Жит. Св. 171-6. (1678). 

XVIII Оу старости великои доконали жи¬ 
вота своєго Пам. укр. м. II, 17 (Рк. Тухл.).— 
Плачучи сд гріхрвь сврихь щасливе живота 
додравуючи доконал іЬ. III, 78 (Перем. Пр.). 
За живота, за :тітщ.ч, поки живий. 
XIV. Коли хто зь нашихь земдяиь дочку 

свою замужь за живота видасть... ей віно 
запишеть Ак. ЗР. І, 17 (1347). 

XVI. Границу з давних часовь, еще за жи¬ 
вота небожчицьі паней цодекарбиноє положо- 
ную Кн. Градск. Луцк. 154 (1562).—Небож- 
чик архимандрьггь тестамемомь своимь, за 
живота своєго, маєтность свою рухомую межи, 
приятеля и слуги свои розшафогаль Арх. 
ЮЗР. І, І, 21 (1570).—Сели би хто... за жи¬ 
вота, альбо по животі своємі на братство 
ихь доміненое штокольвекь наваль Ак. ЮЗР. 
IV, 54 (1592).—Запиеоую сію книгу... за сво¬ 
его живота за доброи цамяти за своє штдуще- 
иіе гріховь Оп. Рум. м. 189 (щ ип. до Дуб. ев.). 

XVII. Северусь имдераторь зя животяказяль 
собі трї/нну зробити Тит. 42 (В. Сак. 1622).— 
Зезнавци кгруньту... купленого но семи лі¬ 
тах от часу продажи, за живота! отцевского-' 
Акт. Старод. кн. 110. * 

XVIII. За живота своєго свіщи вю церквах 
стих зажигали Пам. укр. м. IV, 151 (Рк. Яр.).— 
(Хмельницький) за живота своєго не хотіль 
бьгги доДДанимь лядскимь Вел. Сказ. 163.— 
(Христос) оучинмь вяветь по смерти, якь за 
животя єще ХОТМЬ и юбіщяль Сімя Сл. Б. 
160 (1772). 
По животь, поки віку. 
XVIII. Я твою мидость по свою смер’ть 

И НО СВОЙ ЖИВОТЬ не итдущу ОУГ себе Ал . 
Тиш. 28. 
По животі, після смерти. 
XIV. А по єго животі кого бь избьреть 

ЮРГр. № 4 (1350). — А кто порушить їди 
при моемь животі їди по меєм животі іЬ.. 
№ 17 (1386). 

XV. Ожс ма оумщришь сь братсмь, то по* 
Всеволожи животі іюмогоу ти про Києвь Ип. 
316 (1144).—По моємь животі Боже и Пречи¬ 
стая не дай имь того учинити Ак. ЮЗР. І, 4 
(1401). 

XVI. Всякиє речи... такь при животі, 
яко и по животі каждого родича, крет-ньїмь... 
вь забите приходити мусели Арх. ЮЗР. І, І, 
31 (1571).—бели би хто... такь за живота 
альбо по животі своємь на братство ихь до- 
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міненоє штокодьвек’ь надалі) Ак. ЗР. IV, 
54 (1592). 

XVII. Что мпі до животі, коди пусто 
вь калиті Рад. Ог. 27. 
Своимь животомь. сам особисто. 
XV. Пан староста на тон рокь своимь жи¬ 

вотомь вміхаль на тоу границю ЮРГр. № 36 
(1401). 

2. Черево, живіт, лоно. 
XV. Зачнедш в животі акт Чет. 1489 р. 

к. 15-6. 
XVI. Розьгграл’сд мдаденець в’ животі еи 

6в. Пер. 27.—(Марія) имаючи ,в животі от 
Дха стого іЬ. (рк.) 22-6. 

XVII. Живот’ бргят’ство... албо бррь, албо 
жолг/докь Бер. Лекс. 44.—А потом клаДємь 
рг/ку на жив'от, исдовідг/ючи зестіє его (Ха) 
на землю, и в’ прчстімь животі Бгоматере 
безсіменное зачятіе еро 0 обр. 69,—В’ животі 
Прчстои Дзн мшкаль Хс Бгь Гал. Кд. Раз. 
135.—Мовиль кроль же зах розалем на живот 
Крон. Боб. 84. 

XVIII. Южь я плачу и ламентую, хочь 
еще жаднри навалности немаю, животь мой 
дреніє и в, очахь моихь мриє Сл. о збур. п. 
(Б.) 147.—В женском животі ест дві жилі 
тонких ГІ;ш. укр. м. IV, 36 (Рк. Сок.). 

З .'Майно, добро, матки, статт. 
XV. Тьіхь би еси веліль ноотцускати, а жи¬ 

воти и статки веліль би еси поотдавать 
Ак. ЗР. І, 71 (1456). 

: XVI. Многахь людей вь полрнь повели и 
животи ихь забрали Ак. ЗР. II, 177 (1526). 

XVII. Живот’, богат’ство, мешкян’е, албо 
брг/хь, албр жрлг/докь, так’же мятица и тих: 
скарбь,' грші Бер. Лекс. 44. 

XVIII. Князь... Гагаринь... за карауль по- 
сажень и всі животи его на государя взяти 
Дн. Марк. І, 9. . Див. Животь. 
ЖИВОТЬІНА, рж. Див. Животика. 
XVI. йшоіупи 2 сЮога КогоІе¥8к'о1ю Кш- 

пЖо ^у'Ьопіаіиі бо ВІСЬ Пам. КК. отд. II, 
163 (1545). 
ЖИВУТЬ, рм. Див. Животь 2. 
XVII. Федор Остаденко задавши раз смер- 

телиий колом в живут (Андреію Семененку)... 
утік Ак. Полт. Гор. Ур. І, 59 (1665). 
ЖИВУЩИЙ, прикм. Цілючий. 
XVIII. мт того живущого мзера иошоль 

Алеіаньдерь на Дальшие сторони сівернне 
Ал. Типг. 183. 
ЖИВЦЕМЬ, присл. Живого, живих. 
XVII. Козаки кашггана ЇІімецкого живцем 

поймали Літ. Льв. 240,—(Царь хананейський 
Арад) кгдм раз міль битву з’ люДшмь Іил- 

екимь... з’ пола ихь зганАЛь... и живцемь- 
браль РаД. Він. 1553.—Стережися... аби тя... 
Римляне... живцем не поймали Крон. Бо»б. 
233.—Ясиру сота на три живцемь пригнали: 
до Батурипа Літ. Сам. 184. - 

XVIII. Людей... вь пень рубали не беручи 
живцемь Літ. Бел. III, 368.—Вислать... гу- 
саковь скидко, оцатривдш, а не живцемь Дн. 
Марк. III, 248.—Ненавидять (мене люди) 
гонять, бьють, живцемь пожирають, якь 
ястреби на бідную птицку нападають №р. 
Мат. І, І, 313.—Укр.-Р. Арх. IX, 236.— 
бжели ви мні его не приведете живцемь, то 
вась всіхь кажу мечемь плініти Педгр. 
Ин. Виш. 11. 
ЖИВЬ, ЖИВЬІЙ, прикм. 1. Що має в собі 

оісиття. не мертвий. 
XIV. бгда придеть праведний судий хота> 

судити живимь и мртвьімь ЮРГр. № 4 
(1350). 

XV. Аще живь буду то с ними, аще ли по- 
гибну с дружиною Ин. 142 (1043).—Не бі бо 
на ВолоДимірі не осталь живий ІЬ. 78$ 
(1240).— Мині малевавнй вь покою нехай 
будета (себто портрета), а тр6і дщерь моя: 
блено живьш великій князь Литовскій дожи- 
вотонмь приятелемь єсть Ак. ЮЗР. II, 112 
(1494). 

XVI. Аллилуя—фала живому Богу Лекс. 2- 
XVII. Апель Імень казяль собй гробь ви¬ 

копати, и в’ тямь гробі живий положили» 
Гал. Кя. Раз. 460.—Разбойники... обоДравши 
покинули... ледва що живого (члка) 6в. 
Реш. І.—Ми... пнталисмо, если би хто живиі 
чедовікь и старожитньш о тих кгрунтахь- 
пе' бьіл свідомий Арх. Люб. 235 (1671).— 
Такь усе, що живо, поднядоея вь козацтво 
Літ. Сам. 20 (1649).—Олга... поедов овнх 
казала живих в ров повкидати Жит. Св. 519. 

XVIII. Живий живоє гадаеть Клим. Прип- 
213,— Знову сут люде нодде води, коториЄ 
зовут ся Чамастии, а тне люде живи мі 
яблокь пахнучих Пам. укр. м. IV, 31 (Рк. 
Сок.).—Наши царского величества воєводи... 
их побили... и живих многих вь язицех пой¬ 
мали Бел. Сказ. 213.—Одиби кто бремешіую 
певісту без пригоди збиль копемь поДтрутиль- 
и забиль и... з неи живой Дитя родилось не- 
живое за то у вязеню четверть года сиділ 
би сурово Стат. 66-6. Див. Живий» 
Живая душа. Див. Душа. 
XVII. (Пані) вислала всихь з двора, живеє 

души пе зоставивши Арх. ЮЗР. VIII, III,, 
504 (1604). 
До живого мяса, до обтженого нерва. 
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XVIII. Треба вибрати річь кодо ухналя, ажь 
До живого мяса Укр. Госп. Пор. 64. 
Яко живт>, зроду, ніколи. 
XVIII. Лазні яко живь не оуживал Пам. 

укр. м. III, 186 (Перем. Пр.). 
2. Що справляє живе вражіння. 
XVI. Своя віщіа дрьстн (Боянь) на живая 

струнн вьскладаше Сл. о п. Иг. 4. 
3. Справжній, дійсний. 
XVIII. Поля, що на килко соть копь 

вказують нажинать, то хтось у сміхь гово¬ 
рить!—живая неправда Арх. Мот. 20 (1711). 

4. Живая вода. а). Цілюща вода, казкова 
-вода, що дає життя. 

XVII. Жебисмо... удостоидися надою... оД 
. жродла воДьі живои 6в. Реш. 6-6.—Аби нас... 
рачил... хс... водьі живои долучить іЬ. 15. 

XVIII. Тамже недалеко єсть єзеро живо- 
творноє, вода живая Пам. укр. м. IV, 144 
<Рк. Яр.). 

б). Кринична вода. 
XVII. Бгь... ему (едскопу)-.. из земля дал... 

-воду... ижь кршшца се живои водьі указала 
Жив. Св. 173. 

XVIII. Вь ннхь вода зь дожду, а живои 
води немать Педгр. Ид. Вищ. 95. 

51 Живьій огонь, жар. 
XV. Башє бо (Кончак) обріль мюужа тико¬ 

вого бесоурменина иже стріл* ше живьшь 
огньмь Ид. 634 (1184). 

6. Живое срібро. металь Агдедінт утіш 
Меркурій ртуть, отеє срібло. 

XVII. Матка моя... юж през час немалий 
смертелне хоруеть дрез отруєне прбз чари 
бісовскиє: дод чась веселний в дому Нішин- 
цевом дано в диві срібра живого Ак. Полт. 
Гор. Ур- І, 146 (1669). 

XVIII. (Золотарю) кудилисмо 6 лотовь жи¬ 
вого срібра Дя. Марк. І, 154.—КуДа заба- 
вень скакунь! Какь живое сребро, всіми 
составами маеть Сковор. 234.—Взявши жодчи... 
живого срібла... разстерши змішат и щилини 
натирать Млр. Дом. ліч. 10. 
ЖИДИЩЕ, рм. Згруб. від «жидь». 
XVII. Ліпшеє пошанованнє ляда жидищев і 

сдросному било, апіжели найліпшому хри¬ 
стиянинові русинові Літ. Сам. 11. 
ЖИДОВА; рж. Збірне від «жидь>. 
XIV. Умислили єем-о сь панн радами на¬ 

шими и дали права и вольщости всей жидові 
Ак. ЗР. І, 23- (1388).—Привидей короля... 
даний всей жидові ІЬ. 26. 

XV. Продали есьмо мито Нашее Новго- 
родское жидові Троцкой Лит. евр. І, 
36 (1484). 

XVI. Земли жидова дерьжали Арх. ЮЗР. 
VIII, IV, 300 (1513).— Били намь чоломь 
жиДова наша Ак. ЗР. II, 112 (1514).—Вь тоть 
же чась мяогіє жидова... до нась прііхали 
Ак. ЮЗР. І, 107 (1540).—Я, за прозбою той 
жиДовн, тоє ихь оповедан’єказаломь до книгь 
записати Кя. Гродск. Луцк. 455 (1571). 
ЖИДОВИНЬ, рм. 1. Див. Жидь. 
XIV. Будеть ли христіянинь, а любо жи- 

довинь молчаль 3 літа и 3 місеци, тогдн ему 
мблчаньє творимь на віки вічний Ак. ЗІ*. 
І, 17 (1347). 

XV. Сталь дред нимь ніхто жидовинь Чет. 
1489 р. к 14. 

XVI. Якь же тн жидовином боудоучи шт 
мене женн самаритдньки просить пити 6в. 
Пер. 19-20. 

XVII. Жидовинь в’ правді Філюнь пові¬ 
даєте, сто лйть Адам’ в’ Рам мешкаль Тр. 
цостн. 147.—Ха... єдинь жидовинь... задн- 
тавь 6в. Реш. 11-6.—Доводите. гдь...в дисмі 
своєм барзо біглому жидовинові іЬ. 124-6.— 
Приведь еси на свою а мою ганбу того жидо- 
вина Крон. Боб. 26. 

2. Лайливе слово. 
XV. 0 єретиче... помнишь ди жидовине, 

вь которнхь порьтіхь пришель бдіпеть Ид. 
590 (1175). Див. Жьщовинь. 
ЖИДОВКА, рж. Єврейка. Згодом ця назва 

: набрала образливого значення. 
XIV. 'бстли бн хрестьянинь цікоторой жи- 

довці рукою нгвалтовтюю міль што вчинити... 
маєте бита карань Ак. ЗР. І, 25 (1388). 

XVII. Муж ойой жидовки бнл старостою 
Жит. Св. 95-6. 

XVIII. Жидовки ландужковь и клейнотовь, 
а жидн еребра на шабляхь де носили бь 
Стат. 73. Див. Жьідовна. 
ЖИДОВСКЬІЙ, прикм. від «жидь>. 
XIV. Судья жидовскій, которая ся дієть 

межи жидн пригода, кь суду не маеть цередь 
себе приводити Ак. ЗР. І, 25 (1388). 

XV. 10 мець топиша діти жидовьскьі Ид. 
82 (986).—Посвочи кь жидовьскнмь воротомь 
іЬ. 326 (1146).—Гсь бь мои покориль на во 
всем родоу жидовьском Чет. 1489 р. к. 14-6. 

XVI. Почали єго поз’доровлдти и мовити 
раДоуйсд црюжидов’екш 6в. Пер. 18,—(Вла¬ 
дика) потомь шбль до церкви заложеня све- 
того Нийолн, на жид'овской улицн Арх. 
ЮЗР. І, І, 266 (1595).—Побожннй крол жи- 
довский Катех. 45. 

XVII. Жидовски: По жидовску Бер. Лекс. 
44.—Не єетесь тн (Виелеме) з межи мість 
жидшвеких додлійшій Бер. Вірші, 76.—Про- 
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клятьій народ жидовский 6в. Реш. 27-6.— Ко¬ 
зацтво... двори жидевскіе пустошили Літ. 
Сам. 12—13. 

XVIII. Изь него же (бгяцта) изведе про- 
рокь Божій Моисей людь Израшіьскій, сн 
■єсть Жидовскій Гр. Барок. І, 413. 

Див. Жьідовсньш, Жьідовмй. 
жидовство, рн. 1. Збірне від «жидь-і. 
XVII. Неводно било... з ияшого поколіня 

.в жидовстві цоймовати собі жоеь 6в. Реш. 
197-6,—Завистпое жидрвство овнє саддукеи и 
и фарисей опали Господа нашего зь хитрими 

•своими квістіами Дм. Рост. 4.—Александер... 
потом можньш бнл в жидовстві Крон. Боб. 
140-6. 1 й і ’ 

2. Юдейська віра. 
XVII. Днесь (от Жидовства кь Вірі хрї- 

■стїядстій прихожду Тр. П. М. 109. 
■ЖИДОВЧА, рн. Дитина єврейська. 

XVII. Кролевна дознавши, же жидовча єгт. 
рекла: жал дитини сей мпі Крон. Боб. 39. 
ЖИДОВЩИНА* рж. Місце, де жили євреї. 
XVI. Господарь даль имь жидовщину тое 

селищно Ак. ЗР. II, 121 (1517). 
жидокь, рм. Здрібн. від іжидьь. 
XVII. Дозняль того (чуда) єдень жидокь. 

в’ Константинополю Гал. Кл. Раз. 321.— 
Сдинь жидокь хлопя... пришов до церкві 
€в. Реш. 313. р.*0Див. Жьідонь. 
ЖИДЬ, рм: Єврей. Згодом ця назва на¬ 

брала й має тепер в укр. мові образливе 
значення. 

XIV. Штобьі ни одинь жидь у нашей земли 
нашему христіянину цінезей не даваль на 
записи Ак. ЗР. І, 20 (1347).—Жадень жидь 
не маеть присягати ІЬ. 24 (1388). 

XV. Придоша кьмяі ЖиДове Ип. 74 (986). — 
И врати лице своє (Алек. Мйкедонскіи) тзьгги 
вь брслмь побидити жиди ІЬ. 263 (1110). — 
А при дервомь соуді биль пан Баско Т&птю- 
кддичь пан Дробить, пап Михалко жидь 
ЮРГр № 36 (1401).—И ти кь намь всказаль, 
штожь еси обнскаль землю пашенку пустую 
'идовскую, на ріці на Борьщовці, што дер¬ 
жали жидь Огрощадчь Ак. ЗР. 1, 174 (1497). 
; XVI. Отец мой взял в того жида задатку 
семдесят золотих АтсЬ. 8ап§. VI, 108 (1551).— 
Таковое віри ни межи жиди єсми не ка¬ 
шель 6в. Пер. 39,—Даль намь того справу 
Мендель Изаковичь, жидь, митникь нашь 
великого князьства Литйвского Гр. кн. дит. 
89 (1560). 

XVII. Вь сіє літо Жидовь зь Кракова 
на Казимерь всіхь вигнали Літ. Густ. 360.— 
Биль єдмнь жмдь чорнокнижники Гал. М. 

Пр. (ар.) 1-6.—Жид зовемий Изакь з Гадячов 
пришедши Прот. Полт. С. II, 257-6 (1694).— 
(Іван Попович) узялся за полковництво и 
жидовь казали усіхь вибити Літ. Сам. 78. 

XVIII. Прості и жебраки, жиди и цигане 
Літ. Гукл. 78.—Четирехь вірь люде тамо 
(вь Солуни) живущіє обрітаются: Греки, 
Французе, Турки и Жиди. Вь Солуні народа 
мяого, жидовь же паче всіхь множество Гр. 
Барск. І, 260,—Жидм вадали, же часи оуже 
приближмвс* пришестлі* Мессіи Науки иарох. 
179.—Мене... жидь з біди за рідного батька 
почитає Кл. Коз. Зап. 46І. Див. Жьідь. 
ЖИЗНОСТЬ, рж. (цол. гугпозс). Плідність, 

урожайність, гойність, багатство (про плоди 
землі). 

XVII. Лечь над м?зру гдм береги вода пре,- 
вишаєть, южь в’ томь року жизностя земл* 
не пущаєть Тит. 295 (Еоррнзтгірюу, 1632). — 
Земля... з рожаєм и жизпостю и будованим 
Каз. № 32. к. 192-6,—3’ Ніла Ріішвшел*кую 
жиз’ност пріймуютСгуептАне Рад. Ог. (Пр. 
8. — Не земна*, леч нбсна изшбилуєт жиз- 
ност’ ІЬ. 100. 

XVIII. Жизность албо зародность добрал 
земскогм, не приносить ледемь щаелившого 
житі* Науки иарох. 191. 

Див. Живкость. 
ЖИЗНЬІЙ, прикм. (пол. іущ). Урожай¬ 

ний, плідний, багатий, гойний. 
XVII. Фараоново обявенье о жизньїхь и го- 

лоДннхь літахь презь два рази семь крровь... 
правдою суть и стали ся Копист. Пал. 869 — 
Сімь корсовь тлг/стнх’ и с?амь колосовь пол- 
нихь, значать сімь літ’ оурожяйнихь и жнз- 
ньіхь Гал. Кл. Раз. 424,—Жебм земл* била 
ждана* Гал. М. Пр. 116-6.—Жизнйю оучи- 
нмлисте Дву Мрію Рад. Ог. 618.—Припом- 
н?ате себй садОвничихь, чтА чиндть, хот чи 
тую жданую рощку прищепити до древа 
ненлодногЬ ІЬ. 814. 

XVIII. Шведи.. потягь ку Ярославу вь 
край жизнійший Вел. Сказ. 134.—Коли тьш 
цесіи дни настают мокро, мокростн и мору 
вбавлятися потреба, а єсли погодно, рокь 
жизішй будеть Пр. Госц. 8.—Ротом йуйпу 
Ьойе ІоЬо, псгпаїу ЬтусЬи піуакоЬо Пер. Укр. 
Лир. -5.—Скропл*’ймо чястм правдивого жалю, 
и скрри щмрои за гріхи пОполненіи сле- 
зами, абмсмо такь були певними жмзного) 
вгачного) найсоЗфізтшогсо (отриманеє пожитку 
Науки парох. 87.—Богатому человгзкови жда¬ 
ний нива зародила дожитокь ІЬ. 101. 
ЖИЗЦЬ, рж. (ц. сл.). Життя. 
XV. Брата моя! се еста землю мою повоє- 

тт 26 
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вали, и стада моя и брата моего заяли, жита 
пожьгли, и всю жизнь погоубила еста Ип. 
332 (1146).—Вьі есте по мні из Рускн земли 
ВЬІШЛИ, своихь сель и своихь ЖИЗНИИ ЛИШИВСА 
ІЬ. 409 (1150).—А я оуже погинуль и дшею 
и жизнью ІЬ. 537 (1169).—Идахоу днь и во 
днь (у Холм) и оупоти и мастері всаЦии 
біжахоу ис Татарь... ибі жизнь, и наполни- 
ша дворн, окрсть крад поле села іЬ. 843 (1259). 

XVI. Погибашеть жизнь Даждь-Божа вну¬ 
ка Сл. о ц. Иг. 17. 

XVII. Мн же... хочемо вшежати црство 
нбсное и юную блженую жізнь Транкв. Зерц. 
83.—Ха Ба... просим... вічную жизнь по¬ 
лупити Єв. Реш. 3. 

XVIII. бжели в жизни сей тяжчайшое що 
єсть сердцу людскому, ЯКО Тое, кгдн без 
найменшой вини, бнвають в кого отємлеми 
власніе Добра и имінія Бел. Сказ. 21. 
ЖИЛА, рж. 1. Вена, артерія; сухожилля. 
XIII. Жильї можденьньм Горск. и II. 302. 

- XVII. Мужь... ДОТКнуЛСА жили бедрьі его 
(Іякова)и на тих місті усхла Крон. Боб. 22«— 
Дам на тии кости жили и урощу мясо ІЬ. 137-6. 

XVIII. Мои оусі жили починають дрижати 
Сл. о збур. п. 148.—V чодовіці жили кровю 
паполненн и моцують члвка Ал. Тиш. 89.— 
Коиь доброй... жилу маєть у задніх ногах 
тонкую Млр. дом. ліч. 18.—Ядовитіи постр'іли 
бісурманскіи... ядь.... во всі состави и жили 
мои розливши... ко гробу устрояють мні до¬ 
рогу'Літ. Бел. І, прил.48 (1622).—Кровь пу- 
скалемь зь головной жили правой руки Дн. 
Марк. І, 160. — (Врачь) омацуя жили мои 
ручніє рано и вечерь, обіщася мя сотворити 
здорова Гр. Барск. І, 92. 

2. Бич, зроблений з жил. 
ХУІІ.Зпочатку кождого (брата)... жилами 

воловими бито Жит. Св. 579-6. 
XVIII. 0 твердий Адаманте, жили и бичми 

вьдарайте Укр.-Р. Арх. X, 292. 
3. Джерело води, що тече під землею. 
XVIII. бсть жила, албо нора оть рікі 

Ефрата... кже єсть оладка и легка кь питію 
Гр. Барск. II, 122.—Окресть тоя гори... об- 
рітаются жиль води сладкой шештьдесять 
ІЬ. 177. Див. Жьіла. 
ЖИЛЕЦЬ, рм. Мешканець. 

■ XVII. Я Яцко Каракаптан, козак а биг- 
ший пред тим жилец Чигиринский Ак. Полт. 
Гор. Ур. II, 25 (1667). 
ХУІІІ. Пришли на ночлігь... подь дере- 

венку невеликую оть Тарковь вь 5 верстахь 
отстоящую, вь которихь никого зь жилцевь 
тамошнихь не бшо Дн. Марк. І, 322.—О нев- 

зятіи его (Стефана Савицкого) яко жилца и 
осілого вь великани Дн. Хан. 7.— Івана» 
Костюченко козакь и жилець з діда и отца 
села-Лехновець Сб. Мат. Лівоб. Укр. 20 (1735). 

Див. Житель. 
ЖИЛИЩЕ, рн. Місце, де живуть, мешкають 

житло. 
XVII. Маєте цодь ихь бесурманскіе жилища 

ити Ак. ЗР. V, 220 (1688).—Комужь (душа) 
еси служила, тоть ти и заплатить, тоть тя 
вь своє жилишче запровадить Суд Вож. 297. 

XVIII. Люде жилчіи... пошли на свои жк- 
лища Літ. Бел. III, 256.—(Хмельницький) 
набиваль нужних себі вещей... хбдячи... за 
промисломь віоєннимь поД жилища бесурмат - 
скіе Бел. Сказ. 7. Див. Жило, Жьілище. 
ЖИЛКА, рж. 1. Здрібн. від шила». 
XVII. Маленкїи ж?«іки албо Артерій Бер. 

Лекс. 44. 
XVIII. Жилки молочціє или лимфатичніє 

всю свою матерію долучають оть матерій мо- 
дочной Дн. Марк. II, 252. 

2 . Довга вузенька смужка у каменях, дереві 
тощо. 

XVII. Ґагатокь єсткямен жидками розннхь 
фарбь розділений Бер. Лекс. 244. 

Див. Жьілка. 
ЖИЛНЬІЙ, прикм. від вжила». 
XVIII. Кровь жидную головную зь правой 

руки пускалемь Дн. Марк. II, 40.—Зь ноги 
пустить кровь до полфунтз... жилную ІЬ. 288. 
ЖИЛО, рн. Див. Жилище. 
XVII. Жило—жилище Синон. сл.-р. 25. 
ЖИЛОВАНЬЕ, рн. Великі бервена, що скріп¬ 

ляють лоді, ш яких стоїть наплавний млин 
(лодяк). 

XVIII. Дощ’окь колотих... по лолдееята саж¬ 
ня—2 жилованья по 8 саж.—2 Арх. Вид. м.: 
оп. Літк. дворца (1767). 
ЖИЛОВАТЬІЙ, прикм. Житловий. 
XVII. Жиловатьій—жилищннй Синон. сл,- 

р. 25. 
ЖИЛЧИЙ, ЖИЛШИЙ, прикм. Див. Жьіт- 

кьій 2. 
XVIII. При немь ,,обрітаются яко воєнніє 

такь и жилшіє, яковихь вь містечку Хга- 
стові на три тисячи хать поселилося Літ. 
Бел. III, 127.—Войсковихь полку своєго лю¬ 
дей онь Палій роспустиль... также и люде 
жилчіи... пошли на своя жилища іЬ. 256. 
ЖИЛЬЕ, рн. 1. Оселя, господа, дім. 
XVIII. Буднакн село не барзо великоє... 

вь якомь жилдя будеть на 100 Дн. Марк. 
II, 52.—9едорь... и жена егіо прачка одошли 
на прежное своє жиле Вид.. Ник. м. 7-6. 
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(1734).—По уході ихь (підданих селян) сьихь 
жилля требують... всякихь повинностей за 
ихь Млр. Посп. Кр. 78 (1738).—(Огрюпович) 
При грродіПиратині вь близости кь цапшмь 
жиллямь даль всякому... землі Сб. Мат. 
Лівоб. Укр. 260(1756).—Вь Літкахь имієтся 
неподалече дворца между жиллями ставокь 
Арх. Вид. м.; інстр. (1767). 

2. Поверх. 
ХУІІІ. Доми велце порядніє, висотою у три 

Жилля Пелгр. Ип. Виш. 33. 
ЖИЛЯНЬЇЙ, прикм. від «жила», з жил. 
XVII. Мене сема поворозами жиляннми звя- 

зано Рук. Хрон. 70. 
ЖИНКА, рж. Див. ЖсЦнка. 
ХУІІІ. Оженився мужичокь, да взявь жинку 

любку Пер. Мат. 1, І. 291. 
ЖЙРАТОКЬ, рм. Див. Жаратонь. 
ХУІІІ. Стріли потужного виюстренїи со 

жираткомь пустинничим И оуЛОВЛАЮЧИ яко 
левь во огорожешо своемь Пам. укр. м. IV, 
203 (Рк. Осл.).—Справедливий в’ стости, а 
грітими жирату іЬ. 207 (Рк. Осл.). 
ЖИРНЬІИ, прикм. Гойний, щедрий. 
XVI. Вьстала обида вь силахь Дажьбожа 

внука... убуди жирня Бремена Сл. о п. Иг. 
19.—Печаль жирна тече средь земли руский 
ІЬ. 20-21. 
ЖИРОВАНЬЕ, рн. (ц. сл.). Насіння. 
XVII]:'’Ат жировйНА оу смлскумь хотарй 

буде кміть четмри чехи менше платити, якь 
чужий члвкь Урб. 49. 
ЖИРОВАТИ, де. (ц. сл.). Годуватися буяти. 
XI. 'Вко звіріє вь лузі жироують Из. 

Ак. X, У, 462 (бвг. Псалт.). 
XVII. Тот в’вержет’ имь жребід и рука 
то раздйлить жировати вь вйчноє времд 
Рад. Ог. 292. 

XVIII. Зависть и лесть гнівь жироуєть 
вь вась Пам. укр. м. ІУ, 249 (Свар. Ізм.). 
ЖИРОВНЬІЙ, прикм. Багатий на жир. 
ХУІТ. Паствмпньїй: жировннй Бер. Лекс. 

102.—Жировннй—паственннй Синон. сл.-р. 25. 
ЖИРОВЬІИ, прикм. Жировий (про масть у 

картах). 
ХУІІІ. Сей образьі жировьіхь чтеть тузовь 

Сковор. 267. Дие. Жьіровьш. 
ЖИРЬ, рм. 1. Жолудь. 
XV ГІ. Жолудь, жирь Бер. Лекс. 43. 
ХУІІІ. Хиба би са жмрь оу силскуй хащи 

і р вродшгь, тогдм мусить ІІань перше кметюмь 
хащу слободмти Урб. 49,—Жолудь албо жмрь 
лмшииь панумь сд приходить з’ страсти ІЬ. 68. 

2. Багатство. 
ХТ. Ту Греци и Морава дають славу Свять- 

славлю кають князя Игоря иже погрузи жирь 
во дні Каяльї Ся. о п. Иг. 22. 

3. Сегло. товщ. 
XVIII. Перепеличимь жиромь око шмаро* 

вать Млр. дом. ліч. 19.—Світять (татари) 
жиромь зь тулієніовь. собакь морскихь Дн. 
Хан. 27 (1722). 
ЖИТЕЛКА, рж. Мешканка. 
XVII. Тестаменть Олени Іванихи жителки 

Рибчанское Кн. Міск. Полт. 34 (1693).— 
ЗаносиЛ жалосную сіою скаргу... на Федору 
Василеву, тамбшную-жь жителку Бакланскую 
Акт. Старбд. кн. 14. 

XVIII. Марія РафаиУова Давидовичева жи- 
телка Седневская Ак. ПЬлуб. 41 (1714).— 
Жителка гблінская Варка Лавріниха Зад. 
Пери. Губ. Ст. Ком. II, 232 (1755). 
ЖИТЕЛСТВО, рн, Життя, мешкання, про¬ 

бування, побут. 
XVI. Мовиль намь... митрополить кіевскій... 

и вси старцьі... ижь имь для докуки мірское 
обчого манастьіра жительства не мощно дер¬ 
жати Ак. ЮЗР. І, 40 (1509). 

XVII. Гражданство, жмтелетво, мгастское 
житло Бер. Лекс. 31. 
ЖИТЕЛСТВОВАТИ, де. (ц. сл.). Жити, меш¬ 

кати, пробувати. 
XVII. Жителствую: мешкаю, живу, оби¬ 

раюсь в чомь Бер. Лекс. 44. 
XVIII. Всяка власт в’ Бжїих руках жител- 

ствуєть Клим. Вірші, 165.—Нні в’ нбеном 
Іерслимі сь Хрстомь Гсдемь нашим жител- 
ствуеть Пам. укр. м. III, 211 (Перем. Пр.).— 
О Козакахь... нижше пороговь Дніпрових 
жителетвовати наченшихь Вел. Сказ. 10. 

Див. Жьітелствовати. 
ЖИТЕЛЬ, рм. Той, що живе або мешкає 

денебудь, мешканець. 
XV. Вьзорень бнваеть вь вратіхь мужь 

ся (добрії жінки)... внегда аще саДєть па сорь- 
миіци гь старци и сь жителя зємяа Иц. 68 (980). 

XVII Данило Микитинь, житель Дохнов- 
окий ІІрот. спр. пот. 25. 

XVIII. Ігнать Омелчеяко житель трипол- 
скій Рум. Куп. 105 (1703).—Я Левко... жител 
Кролевецккй Кн. Цеху Кр. 26 (1710).—Дабм 
опн (управляющіе Г. В. К:) Роману Яновичу 

.жителеві Глуховскому предложили, чтобь 
окь за депги тіе... пожитковь не арестоваль 
Жуті. Дап. Апбст. 42. Див. Жилець. 
ЖИТИ, де. 1. Існувати, бути живим. 
XV. Деревляни жіпдху звьрьскьшь обра- 

зомь Иц. 10.—Жить же воіхь літь Ярославь 
70 и 6 іЬ. 151 (1054).—КЬлико то гробові., а все 
тни жили на сель світі ЮРГр. № 83 (1446). 
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XVII. Все што сд колвегсь за оумерлнхь 
ютдрзвунть, пожмтокь приносить, а набор¬ 
ам тммь, которьш И МОЛ(В што з’ добрихь 
оучмнкмв справили, ґдьі сд в’ лотбі живу- 
чихь знайдЬволн Тр. поста. 39,—Мусить в 
землю отходнти кождий на свті жиючий 6в. 
Реш. 448-6.—Каинань живь літь 170 Крон. 
Ббб. 6-6. 

XVIII. (Ирод) увесь в болізнехь смертних, 
н жити не може Дм. Тупт. 139.—Живи здо- 
ровь да богатнй Клим. Приц. 268.—Ми хрї- 
стїане: на томь жіючм свкті, мусимо конечне 
вь компаній чили вь товаристві жити Науки 
карох. 5. 

— вь пріязни, приятелювати. 
ПХН Вь которомь неблагословенью Божомь 
будучи, жеби есте... зь людми хрестіянскими 
вь пріязни не жили Ак. ЗР. іА, 33 (1590). 

— законно, бути пошлюбленими. 
XVII. Хс Спсмтел’ взнвйєт... мужей и жень 

законно з’ собою жшочих’ Рад. Ог. 33. 
— за кьімь, сь кьімь, жити в шлюбі, в по¬ 

дружжі. 
XVIII. На что любити за кімь не жити 

Пер. Мат. І, II, 178. Чом’ ти зо мною такою 
квд гінею красною жити (не хочеш) Дам. 
укр. м. І, 162 (Рк. Тесл.). 

— ч-Ьмь, на чому, годуватися,, живитися, 
існувати. 

XVII. Просимо) Гсда Ба, аби даль намь 
тога хліба, которьімь дша члвечая живет, 
тоєсть слухан’є Слова Бжегсо Гол. П. М. II 
437 (Кор. Н. 1645). 

XVIII. (Хмельницький) на тих то добрах 
своихь живучи... значне білль началь розжи¬ 
ватися Вел. Сказ. 7. 
Да живеть, нехай жиєть, хай живе, хай 

йому щастить, хай буде здоровий. 
XVII. Нехай жиет 6в. Реш. 396.—Закри- 

даль весь людь, да живеть царь Снуль Рук. 
Хрон. 90. 

2. Поводитися. 
XV. Нйчаста (Ярославь и Мьстиславь) жити 

агарно и вь братолюбьи Ип. 137 (1026).—Жити 
хотд (Рюрикь) вь брателюбьи... и пролитья 
крони ихь (хрстьянь) не хотд видити... и оурд- 
дивсд с нимь (Стославомь) ІЬ. 623—Ь24 
(1180). 

XVII. Меншій снь... расточил имініє своє 
живучи блуно 6в. Уч. 274.—Жевучи право¬ 
славними вірі своей, вь которой есмо наро- 
дили.... посшаемь двохь товарищовь Гол. 
II. М. І, 370 (Л. Зац. 1о29). - И вічними 
часи такь у згоді жити Літ. Льв. 267. — 
Молодший син... іїойшов... во чужую сторону 

далеко и там полотровав все добро своє марне 
живучи блудно 6в. Реш. 7-6.—Так жий на 
світі члйвече іЬ. 21.—Прето оженити тя цале 
замишляєм!., збис змолоду з світом научился 
жити Др. Ол. Ч. В. 139,—Хто ся... осуженя 
боить, а цредсе добре жити... усилуєт, потреба 
жебис ростропне отверталь очи... от еру божого 
Рук. № 0. 4° 8Ь к. 50-6. 

XVIII. Будуть тие (муж і жона) любовно 
жати досконале Клим. Вірші, 82.—И ми, 
єсми жичимо себі, той рокь, и болше вь ща- 
стіи, вь здравіи проводити, то намь потреба 
жити побожно Сіма Сл. Б. 9 (1772). 
Житьє жити, поводитися. 
XV. Черйорисцн Федосьеваманастирд... доб~ 

родітельио житьє живуть Ип. 1а9 (1074). 
— за кого, служити за кого, виконувати обо¬ 

в’язки чиї. 
XVIII. Хома... сталь на томь же могоричі 

жити за конюха Вид. Ник. м. З-б (1737). 
3. Мешкати, залишатися (на однім місці), 

на чім, у чім. 
XV. Тако и ми не имамь еде жити Ии. 

94 (987).—Не могу с тобою жити одцномь 
місті іЬ. 537 (1170).—Кто иметь жити у томь 
домі Ак. ЗР. І, 32 (1407). 

XVI. Хто иметь вь томь ихь дворі Коііо- 
новскомь жити, тоть маеть давати третій грошь 
пословщини нашимь Печерскимь людемь в 
ломощь Арх. ЮЗР. І, VI, 14 (1508). —ГІри- 
сталь кь единомоу «лкоу живоучомоу вь 
юномь то місті 6в. Пер. 59.—(Іосиф) жиль 
н’ граді речон’ном Назареті іЬ. (рк.). 25-6. 

XVII. Параскевія и Стггянши Марія в 
Турі, жила на Пустини Вар. Тр. (Пр.) 2-6,— 
(Христос) на земли жиючм людей грішних 
сої гніву и кзранд Оца своєгео. ратоваль Рад. 
Він. 2і1.-^Житель білогощ’скиі, яко тамь 
поблизу жиючие Мат. Ист. ЮР. 11 (1679).— 
Земля... на котрой жиємо Крон. Боб. 3. — 
Не тилко жидовь губили и шляхту, але и 
посполитимь людемь, в тихь краяхь живучимь, 
тд^ ж бід? била Літ. Сам. 15. 

XVIII. бго преосвщенство... веліль в мо* 
Нстиру Густинскомь... жити (Алдрею) Кя. 
ос. 14-6.—Король Казімірь... старался... 
Юрія Хмелниченка, вь Чигрині жившого, до 
своєй намовити сторони Літ.. Вел. II, 12.— 
Вь томь своєго обозу маломь замкненю жити 
не встидзєшся іЬ. IV, 50(Пов. 1728).—Вьсіхь 
Поляковь Хмелницкого оружіє разорило и 
єдним зь нихь тамь же на Жолтой Воді жити 
и гнити повеліло Вед. Сцаз. 36. 

— вь комь, мешкати, знаходитися, місти¬ 
тися, перебувати. 
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XVII. Великую пиху міли, ‘которая в жад- 
номь сенатору не живеть Літ. Сам. 169,—Яко 
вь т'омь освященномь чину... должни суть 
жити Ак. ЗР. V, 19? (1687).—бели... учул 
бьіс ся гнівомь бьгг... порунюнш... а склон- 
иость бьіс оную злую которая в тобі живеть 
иле могучи загамовшть... жаднои шкоди спа- 
сенїя своєгО не однесешь Рук. №0.4°. 86 к. 
49-6. 

— сь кьііль, разом мешкати. | 
ХУ. (Князі) пребнша оу велиці веселки и 

оу велиці любви и так’о начаша жити Ип. 
441 (1151). 
ХУІІ. С кажднм ненкне рад живеш Плет. 

Віз. Цн. 64.—Чемь мні (каже душа) жюочой 
зь тілймь не чинилось смутку, абижь била 
вт, покуті дбказала скутку Суд Вож. 300.— 
Ліпше би ест межи братиею жити Пер. цссл. 
н мат. 95. 

XVIII. Чго нибудь діти наживуть купно 
сь родителци живучи изь ихь родителекого 
имінія, тое вь ихь же родительской пласти 
остается Права, 366. Див. Жьіти. 
ЖИТЛО, рн. 1. Мешкання, місце перебу¬ 

вання. 
ХУІІ. Не мало людей до Кіега на житло 

зь разнихь мість приходячіє и не иміючіє 
на то пляцу... обрзтно сь Кієва одходять Сб. 
мат. отд. III, 59 (1619).—Свідчить ш том 
Іюстинь філософь и Сщевомчник (родом той 
з’ Фмвіи нЬвогЬ міста Сурїи ІІалестинскои, 
а житлом Римлянин бьш Кн. о Вірі, 95.— 
Абн (Григорь)... в самбм породі Полтаві... 
не міль своєго житда Прот. ІІолт. С. І, 128 
(1691). 
ХУ11І. Хто ... собі ішет на житло сл'ободм:... 

в’ходят... великОйбідмКлим. Вірші, 18.—1Тог- 
да я зь Батурина вь ЯвШоль на житло нресе- 
лилемься Мат. Ист. ЮР. 41 (1715).—Петро 
Ткачь біжаль бш загранії цю... на житло 
Виш Ник. м. 66 (1733).—(Ромодановскій и 
Свамойловичь) геродь Корсунь ввесь вь Малую 
Россію на житлЬ перегнали Сб. Ліг. (Кр. 
он. Млр.) ЗО. 

2. Домівка, помешкання. 
ХУІІІ. (Блудний син) віроваль и надіяль 

ся на млеть и на житло отца своего Поуч. Няг. 
7-8. 
Див. Житье. 2, Жьідло, Жьітло, Жьлье. 
ЖИТЛУСТЬ, рж. Життя, існування. 
XVIII. Сегосвітьня житлусть нрОхудна, якь 

дьім. якь х-олодь Поуч. Няг. 78. 
ЖИТЛЬІЙ, прикм. Мешкальтй, житловий. 
XVIII. Собственній мой житлой дворикь 

с хаткою Млр. Посп. Кр. 75 (1748). 

ЖИТНИКЬ, рм. Див. Житница.’ 

XVI. Вь замку... житникь на столпехь 
Арх. ЮЗР. VII, І, 78 (1552).—Вь житнику 
крунь овсяинхь полдевяти бочки ІЬ. 94. 
;житница, рж. (ц. сл.). Клуня, стадоля. 

XVI. Из’берет п’шеницд в’ жит’ницю с’вою- 
6в. Пер. (рк.) 27. 

XVII. Житница4. Гумко, шпіхлір Бер-. 
Лекс. 44. • 

XVIII. Ту нощевахомь у нікоєго человіка- 
проста, на сломі вь житници Гр. Барск. 
І, 13. Див. Жьітница. 
ЖИТНИЩЕ, рн. Стерня після жита. 
XVIII. Гді и лозрватій куть у великаго 

очерету, чрезь житнище на перерваній ва- 
локь Сб. мат. Лівоб. Укр. 103 (1755). 
ЖИТНОСТЬ, рж. Див. Ж вен ость. 
XVII. Літь седмь урожаю житностей Рук. 

Хрон. 27. 
ЖИТНЬІЙ, прикм■ від «жиме», житній. 
XVI. (Села) со данини медовими и грошо¬ 

вими житньїми и овсяннми іЬ. 126 (1549).— 
Здаль... князь Романь... ев'оимь враговньїмь 
сознаньемь княгини... даній , медовнхь, жит- 
ннхь АгсЬ. 8ап§. VII, 52 (1559).—Данми медо¬ 
вими и житннми Ж. Курб. І, 11 (156?).—Лань 
Дрнвинский... ^о двора своего побрати ка- 
заль... муки житное мац чотьіри Арх. ЮЗР. 
I, VI, 97 (1593). 

XVII. Продал д’ом свой власний и с паш¬ 
нею... и з засевом житвьім Тр. Черн. Арх. 
Ком. VIII, 78 (1664).—Цол мірки борошна 
жктнего. муки три осмачки Прот. Полт. С. 
II, 66-6 (1675). 

XVIII. У винниці на кадку горілки 4 ко¬ 
робки жита... а одна солоду житного Дн. 
Марк. і, 190.—Осмачка житного и пшенич¬ 
ного борошна Літ. Бел. ш, 544,—Хлібь 
житннй Собр. Прип. 19.—Взяти кіарту муки 
житной Укр. Госн. Пор. 60. Див. Жьіткьій. 
ЖИТО, рн. Взагалі збізісжя; Бот. 8еса1е 

сегеаіе Ь. 
Хі. Жито Вл. Буд. 70 (Сл. Гр. Бог.). 
XIV. Ачь хтб кому потравить жито живо- 

тикЬю... платить Ак. ЗР. 1, 11 (1347). 
XV. И пригзоша жито Ип. 135 (1024).— 

В землі нашей жито не рЬдилбсд лньші ІЬ. 
676 (1193). — Взяти ему на пиві зьлюбого 
жита Ак. ЮЗР. І, 4 (1401).-Жита 32 бочь- 
ки Ак. ЗР. І, 137 (1494). 

XVI. Пнро, жито Зиз. Лекс. 105—Просіте 
жь геднй которого то єсть жито 6в. Пер. 47— 
Пань Дрьівішский... дб двора своего побрати 
казаль... жита молоченого маць дванадцять 
Арх. ЮЗР. І, VI, 97 (1593). 
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• XVII. Жито—лиро Сянон. ел.-р. 25.—(Огонь) 
йожреть землю я жига еи, попалить кгрртн 
гсорь Ооб'р.140.—Морозь иоморозиль жито Літ. 
Льв. 234 (1570).—А жата колода (бнла) по 
золотиш. 24 іЬ. 238 (1620).—Дал мні Лазар... 
осмачку жата Прот. ПЬят. С. II, 7 (1674).— 
Орачь нетолко жить сієть, ііолко би єднО 
з его потребу стало, але жебн и иянихь... при¬ 
кормить 6в. Вил. II, 112.—Офіриим чиниить... 
Керери жиго Кр‘он. Воб. 173. 

XVIII. За наша жито нас и побито Клим. 
Прип. 215.—Жата и ншеницн зіло мало, 
иянихь жз пашзяь никакоже сіють Гр. 
Барск. І, 47.—И в засіяніє грунта жятомь 
и ярияами увязивать и отдават С. і Р. 41-6.— 

.42.—Пзрепелиця мбвит я в зелененком житу 
пробував) Тих. № 11, к. 19-6.—Засівь роллі 
(Білокриницкого).., житомь Арх. Гал. № 32 
(1766). Див. Жьіто. 
ЖИТЩИНА, рж. Пвдаток з жити. 
XV. Давнвали... по три гроши житщипн 

Ак. ІОЗР. І, 17 (1444). 
ЖИТЬЕ, рн. 1. Чинність від «жити\ 

існування, буття. 
XV. Радуетсдю нвимужь єя (доброї жінки), 

дієть бо ’мужеви своєму блго все житье Ні. 
68 (980).—Чзрн'орисци Федосьева манастнрд... 
добродіітельїю житье живуть іЬ. 189 (1074). 

XVI. Житье и битнозть обоихь вась такь 
укріцится Ак. ЗР. І, 221 (1501).—Нахто ока 
вь жятью моємь цаотлизомь зап'орощити не 
можеть Отц. И. П..кл. Остр. 1119. 

XVII. Тецерь на світі короткоє житїе наше, 
« где далій то коротите стаєтьс,* Гал. Кл. 
Раз. 98.—(Чйтбвік) кохается в жит’ю, в обн- 
чаяхь и в нозтупкахь єго Ка. Рож. 120-6.—• 
€наь... гайяуєть... ласку першую данную од 
ба... через распустнЬє... житіє 8в. Реш. 8-6.— 

- Бгь... Даль ему (Адаму) сна... у двісті літь 
й тридцзт життя єго Крон. Боб. 6. 

XVIII: Кг<г тебе одного, щенюка поставиль 
фчалника и опекуна надь нами, же уби¬ 
ваєшся и піклуєшся о наше життє Літ. Бел. 
III, 114,—Преступникь... за исправленіе... 

-своєю житя, не иміеть бить казнень Права, 646. 
2. Див. Житло. 
XVII. Абовімь и о толь «здихаєм, вь житіє 

наше небесіґоє оболбчися жадаючи Копист. 
Пал. 865. 

XVIII. Місца невпіє цо тймь боку Дніпра 
на жчте' имь (ф'закамь) показати Літ. Бел. 
II, 452.—Тонко их (жидовь) в малои Россії 
на життє не дринимат Кн. Нос. 9,—Обрали... 
місто пустоє... на життю Кр. Он. Млр. (рк.) 159. 

3. Спільне, мешкання, приятелювання. 
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XV. Сзоето Аси посла кь намь црислаль 
хотячи' сь нами житья и пріязни Ак. ЗР. І, 
125 (1493).—Сь ващимь государемь николи 
нежитья не хочиваль, а всегди хочеть сь нимь 
доброго житья іЬ. 134 (1493). Див. Жьітье. 
ЖИЧИТИ, де. (нйл. гусгус) (кону, на кого). 

Бажати кому чого, хтіти, щоб бум кому що. 
XVII. (Плетепецький) познан’л розлих’ дїа- 

лектов, як и внрозумеяА дмема бж, жмчиль 
Тит. 120 (3. Копист. 1о25).—Запорожці не зЬв- 
сімь добримь на старшину горЬдовую жичуть, 
якь то у ояьіхь звичай давній Літ. ] Сам. 71 
(1662).—Себі гетманства жичачій назбираль 
компаній-з литви, ляховь іЬ. 102. 

XVIII. Повелівает... не жичити им (ро¬ 
дичань) зла Єн. Реш. 358-6 (1710).—Ишсифь... 
оусімь докорнии и жичивь оусім добре Пам. 
укр. м. II, 62 (Рк. Др.).—Того теж короля 
новорожденяаго жичу за оборопцу потежиаго 
¥кр.-Р. Арх. IX, 59.—Нехь панує- до знойне 
вікь щасливе коханній, всеусилно, вожделінно 
жаче тв'ой вірній слуга іЬ. X, 286.—И мм, 
єсли жкчимо себ», той рокь, и болше вь шо¬ 
стій, вь здравіи проводити, то намь потреба 
жати побожно Сімя Сл. Б. 9 (1772).—(Лазарь) 
олому надь нм.чь немилосердному богачови 
зла пе жичивь Науки парюх. 89. 
ЖИЧКА, рж. (лЬд. йусгка). Вовнят нитка. 
XVIII. Білой жички (пряжи) для офарбо- 

ванія блакитпнмь цвітомь—на чубьі серні 
и лійцгдо шестерні, два клубки вь 15 фунтовь 
Ди. Хан. 227. _ 
ЖИЧЛИВЬІЙ, прикм. (пбл. йусгііхуу). При¬ 

хильний■, щирий, той, що зичить кому 
добре. 

XVII. (Важло) же бьі (послушаніє) бьіло 
оусердяоє, № єсть жичливбе Демецк. 45.— 
СотяикЬвь не козаки оббирали и настановляли, 
але полковники ... жебьі оньшь зичливими 
били (сп. К. жичливими) Літ. Сам. 4. 

XVIII. А еднаго нймащь, що мні жичли- 
вий, що би мя порадиль в нещасной годині 
Укр.-Р. Арх. IX, 233.—Самь же ти знаешь, 
же жичлившо(и) од мене немаещь Пер. Мат. 
І, II, 1ь4— Вашь-мосці Мосці Пану всего 
добра жичливіе приятелі Літ. Бел. II, 
вклад. III.—Жячливі(и)шой од мене не знай- 
дешь Тих. № 11, к. 10-6. Див. Жьічливьій. 
Ж1ГАВКА,,уш. (пол. іущтііі).Див. Жалива. 
XVIII. Молоко сілЬє жігавков кропівіцевь 

маловь прівівати, щоби ідь вьібірало Заг. 222- 
ЖЛИБКОВАТОСТЬ, рж. (пол. йоЬкомш- 

іовс). Жолобкуватість. 
XVII. На той чась знайшол в’ жлобковото- 

сти онои екаю книгу Гал. М. Пр. 263. 
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ЖЛОБКОВАТЬІЙ, іі'ртм:. (пол. йїоЬкош- 
іу). Див. Жолобновитьш. 

XVII. Наперед, маєте* зготовати обдак ро¬ 
систий. темний ждобковатнй Рад. Ог. 423.— 
Жлобковята* єсть в главк стріла Рад. 
Вігі. 1492. 
ЖЛОБЬ, рм. (пол. 2І6Ь). Див. Жопобь 2. 
XVII. ПрчсТця панна... сна... в пелюшки 

оувинувши в жлобь положила Розн. Каз. 7.— 
Обралесь собк... оДночинокв’ жлобі... Сердце 
мо’є жлобом’ тобік брет’Гал. Ел. Раз. І, 2.— 
Ісосифь стни, якій нікоторн* Оучтелїє пишут 
прив*заль до жлоба вода и осла Рад. бг. 
61.—Ту же буваж самь чдче грошин, где 
тебе цешукаль Хс шукадь оиь тебе в’ жлобі 
межи бнДл*тьі Рад. Він. 1163. 
ЖЛУКТЯНЬІЙ, прикм. від «жлукто».. 
XVIII. Камень жлуктяній 1 Бнт. млр. 

обст. 350. 
ЖМЕНЯ , рж. 1. Частина руки, долоня з паль¬ 

цями. зложеними так, щоб можна взяти що. 
XVII. Все тоє югорноувь горстю и вейхь 

людей жменею Лік. н]а осп. ум. 12. 
2. Кількість, що може вміститися в жменю, 

пригорщ. 
XVII. И виневши с коробки жменю грошей, 

в чом били, не дичечи, знову комору замкнула 
Акт. Старод. кн. 8. 

XVIII. Муки пшеничноі жменю, перцу... 
змішать Млр. дом. ліч. 40. 
ЖМЙНДАКЬ, рм. (пбл. йшіисіак). Скупець, 

жнара. р 
XVII. Скврьнавнй... Поганий, жмшдакь, 

мерзеннй Бер. Лекс. 146—147. 
ЖМУРЕНЬЕ, рн. Мруження. 
XVII. МжНнїє: жмуренєє Бер. Лекс, 78 — 

Жмуренхє—мженіє Синон. сл.-р. 25. 
' ЖМУРИТИ, <9с. (з мьж-ур-и-ти). Мружити. 

XVII. Мжя: жмг/р*чи Бер Лекс 78 — 
Жмуру—мжу, сміжаю Синон. сл.-р. 25. 

XVIII. Извмкли коти очи жмурьіт Клим. 
Вірші,' 135. 
ЖМУТОКЬ, рм. В’язка, пучок, бунт, пачка. 
XVII. Дівка... мала жмуток шовку Прот. 

Полт. С. І. 236-6 (1700). 
ЖМЬНКА, рж. Здрібн. від «жменя» 2. 
XVIII. Придавши садгатри горстку, або 

жмйнку Укр. Госц. Пор. 63. 
ЖНЕЦЬ, рм. Той, хто оте. 
XVI. Жител’,, жнець Зиз.Декс. 99.—А в час 

жатви рекоу жен’цюмь 6в. Пер. 15.—Жато 
гречку на влостивой земли єе милости, до 
которнх женцовь тамь До тоє гречки своєє 
и сама она бьиа внєхала Кн. Гродск. Луцк. 
174 (1562). 

'XVII. Руеь... хрдйтьв’ тропи за женцями 
Рад. Ог. 971.—Видачи ижь жнша доеш’ь, 
а женцовь мало Жит. Св. 586 (1678).—Ядко... 
покинувши нП полі из женьцйми воли своі 
Прот. Полт. С. І, 83-6 (1690).—Пришоль Вооз- 
до женцовь своихь Крон. Боб. 71. 

XVIII. <обідь донісь на поле до женцевь 
своихь Пам. укр. м. І, 313 (Рк. Тесл.). 
ЖНИВНЬІЙ, пртм. від «жниво». 
XVIII. бели... для настоящихь жнивь при¬ 

бити кь намь до обозу не изволите, то ві¬ 
дайте, ижь... труди В(а)ши жнивніє имь (во- 
рогамь) в користь црийдут Вел. Сказ. 78,— 
Забирая... сотенноє... цравленіє насилаємими 
комендами... зь Донна овець... оть жнивнихь 
пашень Мат. для общ. б. 109 (1760). 
ЖНИВО, ЖНЬІВО, рн. ЖНИВА, мн. 1. 
Жаття, збірання збіоісжя; готове до жаття 
збіжжя: зжате збіжжя. 

XVI. Жатва, жниво Зиз. Лекс. 99.—При 
жниве бьіл нриставлен служебник Кн. ГроДск.. 
Луцк. 146-6 (1561). 

XVII. Жатва: жниво Вер. Лекс. 42.—Синон. 
сл.-р. 25.—Не взгоржаючи працею слуга твоєго 
Малий колось оубогОго жнива моєго: пріймн 
ш Архієрею... книжечку щю Бер. Вірші, 66.— 
Працу зую ю малую як першій кой колосокь 
неродного жнива... приндти рач Тит. 16 (Ми- 
тура 1618). —Било жниво на ролга Воюза, 
Жнеть ЧЄЛ*Д ЄГСй важєть снопки и в’ копи 
складаєть Рад. 0г. 971.—Кто першій на жнивй. 
межи братією Рад. (Марк.) 23. 

XVIII. Пилно жадаєічь, абисте вашмость 
братя наша... всі настоящиє госиодарскіє 
діла и жнива оставивши... до Чегрина прибу¬ 
вали Вел. Сказ. 78—Крвавоє и всему р)оду 
Малоросійскому многодлачевноє отправили 
жниво; малоє зась число всякой илотн и воз- 
раста.,. живцемь взявши Літ. Вел. II, 354.— 
Люди з жнивовь не возвратидися Арх. Вид. 
м.; екон. спр. (1759).—Робити и на жнмви и, 
на Кузбй албо оу другой тйсной роботі Урб. 
51.—Иншіи на тойчась, вь часі молитви своей' 
ммслат со косовиці, ш згромадіню и ски- 
даню сш, иншіи о жньшахь Науки парох. 52. 

2. Час, коли жнуть збіжжя. 
XV. А кь жниву три дня я на ярь три жь. 

дни (цовинности) Ак. ЮЗР. І, 17 (1444). 
XVI. У жнива Кн. Гродск. Луцк. 152 (1562): 

—Две токи на жниво до Дійова даЕати маю-, 
на тоть чась Арх. ЮЗР. VI, І, 133 (1583). 

XVII. Месеца севьтебра розннхь дней, подь- 
чась жьньїв ярнхь... збожа (забрали) Арх. 
ЮЗР. III, IV, 756 (1653). - Вдова... под час 
жнивь вншла в поле збирати колосовь Жит... 
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Св. 22-6.—Ви сами мовите: иж чотири міся¬ 
ці ест и жнива міют прити 6в. Реш. 62-6.— 
біде три місецй било до жнива Кдз. № 32, к. 
115-6. — Пришли часи жниву Рук. Хрон. 

XVIII. Голодь... предь жнивами сего року 
зачался, а... о жнивахь закончялся Літ. Вел. 
III, 511.—На козб/5, на жнмзахь Урб. 51.— 
Пожичаеть перед новим збожа щаетнаго, аби 
ліпшає взяли до жнивахь Собр. Прин. 113.— 
В з время жнивь, суду бить не дблжяо Сгат. 
2.—Жітза сухі Пр. Госп. 15.—Вь жнива 
не имія хліба, пошла... вь футорь Сиро- 
тинской Арх. Мот. 47 (1740). 

3. Годиш 'проби, Засвідчення. 
XVI. Ви бшь дадіжь римскій границь 

своихь не перескаяоваль, би биль вь чюжеє 
жназо серпа своєго не вдущаль Хр. Фил. 
Ацокр. 1548. • 

XVII. Якь-би ніхдоєсь лито одбо жнмво 
ділами сію Чугзеродесдтницу Адслове и 
Вжственніи согцезе дредали Тр. п#стн. 149 — 
Прайдет пост стий жнива спасенїд нащего 6з. 
Реш. 23. 

- XVIII. Доброму абовімь жолнірові... не 
страшна єсть неітріятелска шабля... власне 
то єсть жниво жолніра, аби аеддііаіет бо¬ 
ронили Літ. Вел. IV,214 (Діар. Ок.) —бели 
{ващмость братя наша легце у себе сіє цред- 
ложеяє и желаніє н(а)ше доставите, и дня 
Дастоящихь жнивь нрибити к намь до обозу 
не изволите, то відайте, ижь за нобіжде- 
ніємь нась абіє и вась побідят врази Вел. 
Сказ. 78. 

4. Стерня. 
XVII. Класи позостйлш на жниві Рад. 

Ог. 34.' 
ЖОВАТИ, де. Див. Жевати. 
XVIII. Руту вь устахь жовати часто Млр. 

дом. ліч. 23.—Оімя чорной горчиці в роті 
жоватиПЬ. 29. * 
ЖОВНА, рж. Зоол. Рісив. Птах. Дя¬ 

тел, жовна. 
XVIII. Жовна мдвит сколко нам жити на 

сем світі, то треба умірати Тих. № 11, к. 
19. 
ЖОВНИ ,мн. Мед. ЗегоШовіз. Залози; хороба 

лімфатичних залоз, коли вони збільшуються і 
тверднуть, 

XVIII. На залози и жовни... пшениці... дри- 
кладать Млр. дом. ліч. 37. 
ЖОВНБРЬ, рм. Див. Жолкірн. 
XVIII. Ми квартируємь жовніровь, даємь 

-провіанта Од. ст. Млр; І, 132. 
ЖОВТЕНКЬІЙ, прикм. Див. Жолтенкьій. 

XVIII. За цвяшки жовтенкиє даль рубля 
два Арх. Влд. м.; екон. сдр. (1737). і 1, 
ЖОВТОБРУХЬ, рм. Зоол. ОрЬшаигив^вег- 

репііпаз. Безнога ящірка. 
XVIII. бо єще єдина гадина жов’тобрух, 

довга як оузінь Дам. укр. м. II, 175 (Рк. Тесл.). 
ЖОВТОГАРЯЧИЙ, Див. Жолтогорячий.-ГО¬ 

РЯЧИЙ прикм. 
XVIII. Зацйсокь три табінових: одна чер¬ 

воная, другая жовтогорачдя Літ. Вел. IV, 
128 (Реєстри Пал. 1704).—Запаска жовтога¬ 
рячая, щтаметовая, старая 1 Бнт. млр. обст. 
351.—Ризи на жовто-гарячом долі... квіть 
рознощолковий Діло о реп. Ак. 16. 
ЖОВТОКЬ, рм. Див. Жолтмь. 
XVII. В пташом ейці нячого' не мащь 

тилко жовтокь, а поки птахь на немь сидить, 
до кремени своєго сожядаючя, то отколея воз- 
мііг в немь кости и состав, и жили, и кровь? 
Рук. № 202, к. 242-243. 

XVIII. Вбити до цей (муки) два жов’т’ки от 
яйца Мір. дом. ліч.2.—Як оуяйци жов’токь, 
такь земля в небі Ал.Тиш. 87.—З саміє жов’тки 
зь сметаною и сокомь розвювщн... видаль 
на столь Дн. Марк. II, 39. . .. 
ЖОВТЬІЙ, прикм. Див. Жолтьій. 
XVII. Грішнхь людей тйла брут’ шпет- ‘ 

нш, чоряні, емнїя, жозтьи, блідші, сухми 
и брвдкїд Гал. Кл. Раз. 234. 

XV Ш. Козлина яіовтая Літ. Вел. IV, 130 
(Реєстри Пал. 1704).—Шацйа куничная з ве¬ 
ршками оксамитними жовтими Арх. Сул. 218 
(1744).—8с вода білая, єсть вода сивая, єсть 
вода жовтая Ал. Тшп. 89.—Куплено... єдного 
вола жовтого за 6 р. 50 к. Арх. Вид. м. (1770). 
ЖОВТЯНИЦЬ, р. мн. Див. Жолтякица. 
XVIII. На жовтяниці: мило в молоки ва- 

реяоє заживать Млр. дом.. ліч. 40. 
ЖОВЧЬ, рж. 1. Див. Жолчт». 
XVII. Хс... на дереві креном... оцта и 

жовчи вкусивьши бв. Рещ. 40-6. | 
XVIII. Подали пити жов’чь из «оцтом Пам. 

укр. м. II, 234 (Рк. Тесл.).—Жовчь товаряча 
потрібна когда запори Млр. дом. ліч. 23;— 
Зарази воловою жовчою натерти язики и 
тубу Укр. Госп. Пор. 66. 

2. Отрута з жовчі. 
XVII. Стріди, которих желізки били на- 

пущени жовчю ужовою Крон. Боб. 83. 
ЖОДАТИ, де. Див. Жадати 1. 
XVIII. (Лазарь)'а>дробмнами тмлк(о зь столу 

богача спадшщьши жодовь накормитисА 
Науки парох. 89. 
ЖОДЕНЬ, ЖОДНЬІЙ, прикм. Див. II. Жад¬ 

ний 1. 
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XVII. Абьі жодеяь так’ з’ козакові, дко тежь 
а с’ посполитнхь людехь... неважился Мат. 
Лет. ЮР. З (1667). 

XVIII. Ніхто з наеь жодними способом!, 
не будеть за тое отзиватися Мат. Ист. ЮР. 
БЗ (1717). 
ЖОЖКЬІЙ, прикм. Див. Жежкьій. 
XVII. Венедикть... ся ц’о Остром терню и 

цо жожкихь кропивах терти цочал Жит. Св. 
Бб-б. 
ЖОЛВІЯ, ЖОЇІВЬ, рж. (пол. аоБч). Чере¬ 

паха. 
XVI. Порфира єсть жол’вь албо риба ко- 

торад з’ себе пущаєт, шарлат’дай то єсть багро¬ 
вий Зиз. Лекс. 105. 

XVII. Желвь: Тестг/де, черепаха... череп’ еи 
жолвь Бер. Лекс. 42.—Жблвь морскій—черв- 
леница Син'он. сл.-р. 25.—Печенигь... сміялся 
зь Переяславца... назшаль єго жолвію, че¬ 
репахою Крон. Соє. 20,—Целенофаґи сут в 
Карманіи, тмє одно жолви яддт Ліг. Рук. 
10. 

XVIII. Поляки... забиша курей, гусей, утокь 
елімаковь, жолвовь... но ради хлібу Літ. 
Гр. 80. Див. Жулвії, 
ЖОЛДАКЬ, рм. (пол. .аоїйак). Найма¬ 

ний вояк, простий жовнір. 
XVII. Даровь Духа Святого седмь:... умі- 

«тность слуги подданни... жолдаки Діар. 
Фал. 136. 

XVIII. Вили вь услугахь дому ихь же (гет- 
манів) жолдаки, на стороні мешкаючіє Оп. 
ст. Млр. II, 221 (1722).—Лвовь салдата на 
місті жолдака поставили Дн. Марк. III, 
156.—Прибнль жолдакь зь указомь изь Глу¬ 
хота Дн. Хан. 197. Див. Жалдакь. 
ЖОЛДОВАТИ, де. (цол. аоМотас). Слу¬ 
жити у війську за гроші. 

XVII. Цоневаж’, абьісммсА ему всесилному 
ДШоєму Гетманови цодобали, жолдовати длд 

'шени єго стогст шбіцалис’мм сд 6в. Еалл. 
928, 
жолдь , рм. (цол. аоМ). 1. Плат найнятим 
шком. 

XV І. Кто ко ли в оюєть за св ой власний жолдь 
Хр. Фил. Ацокр. 1746. 

XVII. Дослуживши умовеиого часу зь жолду 
а барвьі, намь вшовеноє, не цооднокроть про- 
силисмн се у княжати єго милости Арх. ЮЗР. 
VI, І, 397 (1619).—Ні драгоште, але досить 
міите на оурочйомь вашем жолді Св. Вил. 
49.—Бонну належи жолдь Рад. Він. 221.— 
Прошу, абн-сте ми за гроши служили, ачь 
ТО вамь жолду установити не смію Крон. 
ІЗоб. (яр.) 279. 

XVIII. Зь тихь кождому дорочного жолду цо 
золотихь цолтретяста Літ. Бел. IV, 283(Діар. 
Окольськ.).—Имь (атаманам) жолдь дорочній 
тзлярей двадцать іЬ. 284.—Приказано гото- 
ватися... рейтарии и піхоті... назначивши 

. имь цровянть и жолдь належний Бел. Сказ. 
151. 

2. Заплат. 
XVII. Жолдь або вислуга гріху: єсть 

смерть вічная 6в. Реш. 207. 
ЖОЛНЕРЕЦЬ, рм. Війсковий кінь. 
XVI. Сірий (кінь) находьникь, а чалий 

жольнерец Арх. ЮЗР. VIII, IV, 195 (1584). 
ЖОЛНЕРСКЬІЙ, прикм. Див. Жопніреньїй. 
XVI Аби вихто збройно на тоть соборь 

и зь людми жолнерьскими не єх&ль Берест, 
соб. 198. 
ЖОЛНЕРЬ, рм. Див. Жовніри. 
XVII. Тни два стии... били жолнери Жив. 

Св. 2-6.—У Києве, тамь на тоть чась жолнери 
лежали Кул. Мат. І, 81 (1603).—Росказаль 
тйди одному, которий... вшедши в церковь... 
олтарь прибрали поглядавши перед олтарь 
обачить жолнера Рук. № 0. 4° 86, к. 54. 

XVIII. Вь тоть дамюкь введено црезидіумь 
великороссійскоє два баталїоии жолнеровь... 
вь городі зась и ихь татарскіи жоляері плат- 
пій найдуютея цодобніи до турецкихь янчарь 
Дн. Хан. 33 (1722). 
ЖОЛНИРСКЬІИ, прикм. Див. Жолнірсньїй. 
XVI. (Хомяк) обепуючи... маєтност свою всю 

добре росправити... єдучи на службу госпо> 
дарьскую жоднирскую до Києва Арх. ЮЗР. 
VIII, III, 91 (1564). 

XVII. Он гляиул як звір, внет крикнул 
як лев, на жоднірскіе слова Кгоп. Іегі. І, 
116 (1648). 
ЖОЛНИРЬ, рм. Див, Жовнірь. 
XVII. Будуть сотповідати Бгу... Гетманове 

за жолпмровь евймхь Гал. Гр. Розм. 19-6 
(пом. зам. 18-6.). 
ЖОЛНЬРЕНКО, рн. Пестл. від «жоанщь», 
XVIII. Опа .. зіаіазе іеЬо руіаіі: згсао, аоі- 

піегопки об оЬоги егшгаіу? Укр.-Р. Арх. ЇХ, 
18. 
ЖОЛНЬРСКО, присл. Так як «жолніьрь». 
XVII. (ПокУєвич) жолнірско служачи вь 

войску полиском принеси и отдадь злот 100 
Арх. ЮЗР. І, XI, 374 (1630). 
ЖОЛНЬРСКЬІЙ, прикм. від «жолніьрь». 
XVII. Хламксь: Жолнюрскал шата, ко- 

цєнакь Бер. Лекс. 186.—Синон. сл.-р. 25.— 
Тоєижь недклі дрг/гую роту... добили, же якь 
вь цовитря по улицзхь и домахи лежали, 
и тіла ихь жоднгарскїи оголени Літ. Льв. 
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243.—Хмелницкіі гетмань... вндячи попудди- 
вость жолн'Ьрскую... на жадаянє жолнір- 
с-кое полковника миргородского Гладкого ка¬ 
зала стратити Літ. Сам. 29 (1651). 

XVIII. Коні жолнірскиє со всіхь прили- 
чей реестроват а место на станні одно а не 
иногие билобь опреділенио Стат. ЗЗ-б. 

Див. Жолнерскьій. Жйінирсиьій. 
ЖОЛН'БРСТВО, рм. Збірне (пол. гоїпіег- 

яИуо). 1. Військо, військовий люд. 
XVI. Воинство, жолнір’ство Зиз. Лекс. 95. 
XVII. Вь томь же року 607 бшо великое 

на християне и немютостивое жолнерство, 
лупежство Кул. Мат. І. 86 (1607).—(Смерть) 
не бомтьсд жолййрства в’крі/гь цард стоячого 
з орї/жїем и стрілбою Тит. 44 (В. Сак. 1622).— 
В’ нбсном’ жолнгарстві Тр. пости. 554.—Жол- 
нірство..- не слухали, що мовиль црь до 
люду Крон. Б об. 199-6. 

XVIII. Прибігли бши Вишневецкій и Лян- 
цкоронскій ЗЬ СВОИМЬ ЖіОЛНІрСТВОМЬ до го- 
рода Літ. Вел. IV, 55 (Пов. 1728). — Допу- 
стидь не галко нападниками войскь своихь 
но и радовоум жолнірству великіє чинити 
отягощенія... народові посполитому... и... 
иляхті Вел. Сказ. 127. 

2. Військова служба, стан. 
XVII. Ісус... не казал ему (сотникове) оцу- 

щати жолнірства Каз. № 32, к. 82-6.—Іули- 
ант,...'заказали... абн хрстїане... до жолнгар- 
сьтва 1 приступу не міли Крон. Боб. 
287-6. 

1 XVIII. Коли кто біеть дховную особу, ку¬ 
пецтвом’, жолнУзрствомь, розбоємь... бавяча- 
гося... на той часи не попадаєть в’ клятвуСобр. 
Шип. 12 • 
ЖОЛН'БРЬ, рм. (пол. гоїпіегг, з нім. 8оІ(1- 

ие'г). Воїн, вояк. жовнір. 
XVI. Воинь жолнірь Зиз. Лекс. 95.—Стра- 

тиг, жолнір ІЬ. 108,—Жол’яьре питали тиж 
его <зв. Пер. 31.—Долгій цокой оу жолнірах 
чинить гнюсность Отц. кл. Остр. И. П. 
(стдр.) 45. 
;і ‘XVII. беюдорь Прошмнскій з’ народу Рг/с- 
ког«) жол’пірь зоставаль в’ цодскомь Войоку 
Гал. Н. н. 134.—Оучули црство его и жолніре/. 
которьіе стерегли гробу его ЦАМ. № 608, 
к. 5.—Биль св’тий Іоань... снь секундого 
жолніра 6в. Реш. 233,—Кроль... гонила, ихь 
(Яеона и Медею) з жолнірами Крон. Боб. 
73-6. 

XVIII. Хмелницкіі... не могль войска со- 
бирати за залогою, когорая зь Полковниками 
Лядскичп и жолнірами посполу между за¬ 
порожцями зоставали Літ. Гр. 40—Богу нь... 

справнимь и осторожнимь жолніромь будучи 
виправиль... людей своихь Вел. Сказ. 71.— ' 
Жолдаки... употребляеми бвди вмісто жод- 
ніровь Оп. ст. Млр. II, 221 (1722).—Жебн 
самому жолніру бьиа хата Кн. Нос. 23-6.— 
Ж'олнірь до вихованію з войска цод ут’ратою- 
иміния любь чес’ти не розижалися бь Стат. 
ЗЗ-б. Див. Жопнерь. 
ЖОЛОБКОВИТЬІЙ, пртм. Що має форм§ 

жолоба. 
XVI. Железо. Пінна, двесте и сорокь.... 

жолобковитихь пили 2 Арх. ЮЗР. VII, 1, 
110 (1552). 
Див. Жлобноватьій, Жолобчастий. 
ЖОЛОБОКЬ, рм. Здрібн. від «жолоба. 
XVI. Мера пороху до него (дела) жодобокь- 

желізішй Арх. ЮЗР. VII, І, 79 (1552). 
ЖОЛ ОБЧАСТУЙ, прикм. Див. Жолобкови- 

ТЬІЙ. 

XVIII. Долоть жолобчастое и простоє 2: 
Арх. Видуб. м.; екон. сцр. (1755). 
ЖОЛОБЬ, рм. 1. Ринва, рура, рівчак, 

видовбаний у дереві 
XV. Посеред речки аж до верьхов тоє Смн- 

жади, а оттол жолобомь до Процастищь Арх. 
ЮЗР. ЛИП, III, 3 (1472). 

XVI. А тая Рудка вцаднваеть вь [речку Су- 
диловку. А єдучи у верхь гое Рудки жолобомь. 
до врочища Оеового Луга, через Батнєвь 
горбь (обводь границь имінія) Кн. Гродск.. 

і Луцк. 203-6 (1573). 
2. Ко]тто для худоби. 
XVII. Скоро гьико Виелеємь мгасто наве- 

дите, алеть тамь знайдете дитятко повиток 
и в’жолобі сіномь поверху прикритеє Бер. 
Вірші, 71.—А ґдн оумерла, знашли вь грдцу 
е и’ коштовную церлу, на которой бшь образь. 
Ржства хва, и сама Маргармта клдчала пред 
хмь в’ жолобі лежачимь Рал. Кл. Газ. 382.— 
Дочка моя югцовіла єсть (гроши) праві и 
відаю где лежать, в схованю в коморі за жо¬ 
лобомь Кн. Міск. Полт. 38 (1693). 

XVIII. Бо яслех ся цолагаєть, оу жолобі 
скотячомь Пам. укр. м. II, 120 (Рк. Тухл.).— 
Бгь в’ жолобі ся народиль, а воробець в’ стро¬ 
пі ІЬ. IV, 413 (Рк. Н. Д.). Див. Жпобь. 
ЖОЛОДКОВАТИСЯ, де. (цол. гоїцйко- 
тезщ). Гніватися. 

XVI. Нехай ся о то не жолодькують! Ангар. 
703. 
ЖОЛОМБЙКА, рж. Дудка. 
XVII. Жоломійка—сопль Синон. сд.-р. 25.— 

Сопль: сопшь, ппщалка, флетнд, фулра, 
дуда, сурма, жоломкйма (пом. зам. м—к). 
Бер. Лекс. 153. . і. 



Жолондокь 939 Жолудь 

ЖОЛОНДОКЬ, рм. (пол. йоїцскк). Див. 
Жолудйгь. 
ХУІП. Іоан... насищенїя жолондку нікгди 

не дознавал’і. бв. Реш. 331 (1710). 
ЖОЛТАВЬІЙ, прикм. (пол. гбНам'у). Трохи 

жовтий, жовтавий. 
XVII. Руф’, Лисуватий, жолтйвнй Бер. Леке. 

306. 
ЖОЛТАЧКА, рж. Зоол. Пташка. 
XVII. Пташка жолтачка очес’ сила там же 

Рад. Ог. 1877 (рк.). 
ЖОЛТЕНКЬІЙ, прикм. Здрібн. від «жол- 

мит. 
XVIII. Лимонной корки свіжой, самого 

жолтенкого втерти Рази. марц. 248. 
ЖОЛТО, прим, від «жолтий». 

. XVII. Которне. бьіли причиною тоґо телца 
скоро напився той водн бито жолто ему около 
губи, а кто не бшь причиною не міль жолто- 
сти Крон. Боб. 49-6. 
ЖОЛТОБОКЬІЙ, прикм. Що має жовті 

боки. 
XVIII. Ой ти, птичко жолтобоко, не клади 

гнізда високо Сковор. 273. 
ЖОЛТОБРУНАТНЬІЙ, прикм. Кольору жов¬ 

того. що переходить в брунатний. 
"ИШІ. Ризи комховие едвабю жолто-бру- 
натною Арх. ЮЗР. І, XII, 15 (1619). 
ЖОЛТОВАТЬІИ, прикм. Що меє жовтий 

відтінок, жовтявий. 
XVIII. Ирияі: перстень жолтовзтій алмаз¬ 

ний Зап. Черн. Губ. От. Ком. 117 (1746).— 
(Губка) какь устаріется то жолтовата Млр. 
дом. ліч. 39. 
ЖОЛТОГОРЯЧИЙ , прикм. Такого кольору що 

поміж червоним і оковтимна соняшнім спектрі, 
жоврогарячий. П 

XVI. Стнхар дияконский китайки лсолто- 
ігорячое Арх. ЮЗР. і, VI, 295 (1600). 

XVII. Стихариковь два жолтогорячихь Пам. 
КК. І, 118 (1627). Див. Жовтогорячий. 
ЖОЛТОКВЬТЧАСТЬІЙ, прикм. Що має 

квіти на жовтому ті 
XVIII. Антідеда на престолі трапезномь 

жолтоквітчастая бдещащая толко боковая 
РКПЛ. 17. 
ЖОЛТОКЬ, ум. Жовта середина в яйці, 

жовток (хііеііие). 
XVII. Что в яйцу жолтокь, то во члку лю- 

бовь Рад. Ог. 12. 
XVIII. Коли яйцо знесет, то в’ нем не єсть 

нічого, толко жолток, білок, пліва и скара- 
луща Пам. укр. м. IV, 313 (Рк. Тесл.).— 
Зділать олієкь из жолтка Млр. дом. ліч. 35. 

Див. Жвптогь, Жовтень. 

ЖОЛТОСТЬ, рж. Жовтий колір. 
XVII. Которьіє били причиною того телца-. 

скоро напився той води било жолто ему около- 
губи, а кто не бьшь причиною не міль жолто- 
сти Крон. Боб. 49-6. 
ЖОЛТЬІЙ , прикм. Колір, що поміж зеле¬ 

ним та жовтогарячим ш соняшнім спек¬ 
трі. 

XVI. Образь Роспятье Христово на китайці 
жолТой Ак. ЮЗР. і. 264 (1596). 

XVII. Чир’вонне альбо жол’тие боти Тест. 
Вас. 44,—Місяць... сталься >чорний, весь, 
потомь кривавий, погомь половина, жолта,,. 
половина зелена Крон. Соє. 151. 

XVIII. Трзтая ІІатеріца з рибой же кости 
з рубіиками на версі же камень жолтій, 
РКПЛ. 8. • 

— хороба. Див. Жолтяница. 
XVII. Іктерь: Жолтд ьмца, хороба жолта 

Бер. Лекс. 281. 
XVIII. На жолтую хоробу: лина... под по- 

дошви привязать Млр. дом. ліч. 16. 
Див. Желтьій, Жовтьій 

ЖОЛТЯНИЦА, рж. хороба, що виявляється 
жовтим кольором шкіри, ісійгиз. 

XVII. Іктерь: Жолтдпща, хороба жолтал. 
Бер. Лекс. 281. 

Див. Жовтяница. Жоптая хороба. 
ЖОЛУДКОВАНЬЕ, рн. (пол. гоїцікоууапіе). 

Гнів. 
XVII. Гягазь: Ядовдаость... задтрганье, не- 

терюшвост’, жЬлудкоган’е Бер. Лекс. 28. 
ЖОЛУДОКЬ, рж. (пол. Мцііек). Шлунок. 
XVII. Животь... жолрокь Бер. Лекс. 44.— 

Сщник... єс самим внутрннм жолудком хвнм. 
6в. Реш. 51-6.—Григорий... бьш жолудка злого- 
и здоровя хорого Жит. Св. 47,—Розгнівалися 
члонки па жолудокь Крон. Боб. 148. 

XVIII. Жона... заболіла на жолудокь велмп 
Дн. Марк. II, 136.—бжели... жолудокь нетра- 
вить взят(ь) кореня... оттопит(ь)'... и пит(ь)> 
Млр. дом. ліч. 34. — Розгнівалися члонки 
на жолудокь Крон. Боб. 148. 

і Див. Жолондокь. 
ЖОЛУДОКЬ, рм, Здрібн. від «жолудь».. 

Привіска, прикраса, що маїє форму жолудя. 
XVI. Петрахилевь рознихь злотоглавовнхь, 

... зь жолтдками сребрннми Ак. ЮЗР. 1,. 
264 (1526). ‘ 
ЖОЛУДЬ, рм. 1. Дубового дерева овіч. 
XVII. Жолудь: жщрь Бер. Лекс. 43.—Лу- 

щинка (котораго оріха або що жолудь вн- 
Цадаєть )—пліска Синон. сл.-р. 39.—Стефань, 
господарь... оручи Поляками, насіяль жолу- 
довь Крон. Полск. 383. . 
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XVIII. Дубовой жолудь стерти Млр. дом. 
ліч. 31.—Гді иміются ліси веліть поддзннм 
собирать жолуди и оними свини кормить 
Арх. Вид. м.; інстр. (1767). 

2. Збірне. Жолуді. 
XIV. Хто свиньи свои вь чюжнй лісь на 

жолудь цускаєть Ак. ЗР. І. 19 (1347). 
Див. Жалудь, Жулудь. 

ЖОЛУДЬЕ, рк. Збірне від <жолудь» 
XIV. Тоть дань чій лісь, иміеть своє жо¬ 

лудье брати Ак. ЗР. і, 19 (1347). 
XVII. (Сте'фань) поляками ораль и насіяль 

жолудя, гдевеликое дубяпоросло Літ. Полск.7. 
XVIII. Волохи ляховь... вь нлугь запра- 

гали, орали оними и жолуде сіяли Дп. Марк. 
І, 1.—Сьюь... радбн бувь вь голоді иапол- 
нити своє черево жолрлмь, которнмь вепрй 
коомидисд Науки парох. 137. 
ЖОЛЧЕЛИВЬІЙ, пржм. Отруєний. 
XVIII. Паиер... натерти густо крейдою и 

црик’ладати на містце жол’челивое Млр. дом. 
ліч. 11. 
ЖОЛЧЬ, рм. або ж. 1. Мед. Віїіз, мате¬ 

рія, що її виробляє печінка, жовч. 
XVII- Хд жол’чю кормлено и одтомь поен?о 

Гал. Кл. Раз. І, 74-6.—Товїа сліпому штцеви 
своєму, жолчю рмбіою очи номазаль и як’ 
луска сліпота з’шчей егю почала сходити Гал. 
Кл. Раз. 69. 

XVIII. Полин... з жолчу... змішать Млр. 
Дом. ліч. 9.— юцтом и жолчемь цоили Пам. 
укр. м. II, 134 (Рк. Тесл.). 

2. перем. Гнів. 
XVII. Крупина... жолч’,преносні, гнів Бер. 

Лекс. 69.—(Відступники) маючи на блажен¬ 
ного Фотіа жолчемь отеклоє сердце Копист. 
Пал. 742. 

Див. Жовчь, Желчт». 
ЖОНА, рж. 1. Див. Жена 1. 
XVI. Изьзнваєть+приятел’кьі свои и жонн 

«оусіднїи и повість имь Єв. Пер. 58.—Дїа- 
воль... Самфона, кгдн, віділь любоженнаго, 
женою смрти прицравиль Отп. кл. Остр. 
й. П. (стдр.) 9.—Не якь жону бпущенную и 
упалую вь мисли назваль тебе Господь 
Катех. 28. 

XVII. Жена: Невюста, сущес1: жона Бер. 
■Лекс. 43.—Пань Лащь... акь мужовь, такь 
и жонь, такь и дітей (внстиналь) Літ. Льв. 
240.—Пасербица при учтивих... жонах ма¬ 
чуху свою Аньяу публікувала Прот. Полт. 
'€• її, 108-6 (1683).—Мужь або жона, если 
хочут цостят от вина Крон. Боб. 57.—Слуги 
ваши так жона яко мущизяа, аби били з ва- 
щеф) краю Літ. Рук" 38-6. 

XVIII. Я ти призову жону Жьщовку,. ко- 
торая ти тоту дитину внгодуеть Пам.. укр. 
м. І, 247 (Рк. Тесл.).—Стали на господі оу 
единои жони вдовиці на има Романиси іЬ. 
III, 70.—(Кміть) можеть ся и бвтковь карати, 
азе ... лмшинь четири двацать пазиди ду- 
стане, такьже и жона лодинь четири и два¬ 
цать корбачи Урб. 67. 

2. Див. Жона 2. 
XV. Коли мужь жені умреть,—тогдн жона 

все имінье своє брала Ак. ЗР. І, 39 (1420).— 
Веліль ма биль избавить горла моєго и жонн 
мові ЮРГр. № 71 (1434).—И волно ему вь 
здішнемь паньстві нДшомь жону ..цояти Ак. 
ЗР. І, 49 (1438).—Жона ег (Якима) анна 
дві жалостя жаловала Чет. 1489 р. к. 14-6. 

XVI. А маі Александру и жоні и дітемь... 
моимь... нивошто ие вступати ся Ак. ЮЗР. 
І, 41 (1509).—(Справа) о взятьє именья жони 
того дана Остафія Рагози материстихь Арх. 
ЮЗР. VIII, VI, 32 (1581).—Серединский изь 
жоною своєю Орипою Од. ст. ки. 4 (1599).— 
И учиниль Господь Богь Адамови и жоні 
его одіня скорание, и убрадь их Катех. 47. 

XVII. Оьпррмица: Жона Бер. Лекс. 165.— 
Оинон. сл.-р. 25.—Одмнь... шаль и переміиил- 
ся в постат жйньї его Рук. № 0. 4° 86. к. 53.— 
Другий (святіе) зас добровОлне... жони, діти, 
царства... оставляли бв. Реш. 22.—Леско 
з жоною... визнали Прот. Полт. С. II. 4 
(1674). 

XVIII. їяковь... мівь оу себе дві жоні 
Пам. укр. м. І, 157 (Рк. Тесл.).—Чужая 
жона то здорове чієсь Клим. Прип. 255.— 
(Люде) з матками, жонами и дітками и домахь 
свомхь... це осидятся Бел. Сказ. 148. 
Шлюбная жона, правші жинка. 
XIV. Лавринь не бшь чистого ложа, а ни 

сдюбноі жонн Ак. ЗР. І, 10 (1347). 
XVI. Будучи жоною шлюбною его милости 

пану кашталяиу Арх. ЮЗР. VIII, III, 297 
(1576). , 
ЖОНАТЬІЙ, прикм. Одружений, що мі 

жону. 
XVII. Якь много есті., и межи жонатими, 

которни чужих жевь пожадають Рад. Він. 
1045. 

XVIII. Описавши ихь (великорослихь лю- 
.дей)... жояатіє-ль или удовци... отісь при¬ 
слать Унів. Дан. Апост. 91. 

■ЖОНКА, рж. Здрібн. від «жона» (що вже 
втратило відтінок здрібнілого значення). 

XIV. Тогди тоть и зостанетея при дідичь- 
стві, а тая жонка стратила Ак.ЗР. 1,8 (1347).— 
Коли кто усилуеть дівку, а любо жонку кгвал 
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томь... квалтовішкн... иміють бити осуженн 
і’Ь. 11 (1347). і Г 

XV. Коли... жінка изь жонкою цобьється, 
таковоє діло маєте судити осмникь воєзодинь 
Ак. ЗР. і, 195 (1499). 

XVI. (Державца) оть кождоє жонки... даль 
яоставь полотна на кождий годь Арх. ЮЗР. 
VI, І, 12 (1542).—Поп цовидил: «ижь дей 

■есми панове, учора унедилю рано цришоль 
к церкви и засталь _)дей есми тамь жонку 
Ганицу Романную» ІЬ. і, VI, 65 (1579).—Ра- 
гоза из жонкою своєю Марьєю ІЬ. VIII, VI, 
34 (1581).—Жоньки... били причиною, ижь 
не мало людей невиньньїхь побито Отд. И. П. 
кл. Оетр. 1061—1063. . і 1 і і і, |_1 
^РШІ. (Гетмань Польскій) казаль місто ко- 
зацкоє висічи; жінокь и дітей, аби єдяо 
бить Рг/синь, казаль губити Літ. Льв. 256.— 
Тогожь Безпалого жонка Тясминомь... чов- 
номь до Чигирина вь щапці іхала Ак. ЗР. 
V, 122 (1686).—Сало и жолч жонкам годнт 
сіа не голові держати плодна бі?дет ЦАМ. 
№ 32, к. ш. 

XVIII. Тамь жо(н)ки... в морю хуста перу(т) 
Вірші Різдв. 131.—Нбсколко чедовікь и одна 
жонка згоріли Дя. Хан. 22.—Жонки якь 
сороки Клим. Пряя. 213.—Жонкам своїм на¬ 
казуйте, би нас на умі шшо мали Укр.-Р. 
Арх. IX, 54. Див. Жиниа, Жунна, Жінка. 
ЖОНОЦКЬІЙ, ЖОНОЧИЙ, іприт, від 

«жонка», жіночий. . і ч 
» (XVI. Сукня жопоцкая Кя. Гродск. Луцк. 
266-6 (1561).—Хуст'ь белихь, мужскихь и жо- 
ноцкихь ^полотна нимало Арх. ЮЗР. VI, 
І, 121ДІР82).—У Волошка... взели ...сорочокь 
жоноцкихь три ІЬ. І, І, ,284 (1590). 

XVII. Жоночій обшай наслідую—женсвую 
Синон. сл.-р. 25.—бзуити... Христа оставивши 
жоиоцкую віру нестатечную держать Наука 
о- прот. ун. 22.—Сорочку жоноцкую и плахту 
далемь ему Ак. Бор. ;72.—Викравь скриню, 
в котрій било жупановь три фаленДищових 
и курта жіночая, плахот дві и платя жоночого 
повно Ак. Полт. Гор. Ур. І, 73 (1666).— 
В твоєм дому розниє полотна найдено и фар¬ 
тухи жоноцкий ІЬ. 168 (1669).—Сорочокь жо- 
ночих три, намітокь дві, чоботи Прот. Полт. 
С. І, 21 (1674). 

XVIII. Сміхь конский, сонь жоноцкийКлим. 
ІІрип. 243,—Шапка жоночая куняя Бит. млр. 
обст. 350. 
ЖОРАВЕЛЬ, ЖОРАВЬ, ум. (пол. йбга^). 
ш. Журавель. 
XVI. Жорав хований у гумни один їїам. 
Ж. III, 73 (1566). , 

XVII. Пигмеи сут люде вь Иядіи, маленкои 
уроДи... валчать з жоравддми о живност 
Літ. Рук. 10. 
ЖОРНА, у. мн. Ручний млинок. 
XVII. Жорнааабомлда’ний камень Бер. Лекс. 

43,—Жорна —жорнове Синон. сл.-р. 25.—До 
господарства тиж, яко потребцую реч далем 
юй и жорна Ак. Бор. 82 (1670).—Людив... 
збирали єі (манну) и мол'оли в жорнахь Крон.. 
Боб. 54.—Жндь богатится... вимишляючи чин- 
ши великиє... з жорновь плату и ишоє Літ. 
Сам. 5. 

XVIII. На добрій жорна, що вкин то змеле 
Клим. Прип. 234.—Одую гречь передравши на 
мелкіє крупи жорнами отдаємь ему Млр. 
Посн. Кр. ЗО (1727). - і_д . 
ЖОРНОВКА, уж. Вапняний кружечок, що 

їх знаходиться кілька у уічного уака піджу- 
тику лею шлунка, (Ьагсісз 8. осиїі садсго- 
гиш). 

XVНІ- Жорнопокь стерти и з порідкою ви¬ 
пить Млр. ДОМ. ліч. 31. 
ЖОРНОВНЬІЙ, ЖОРНОВЬШ, прикм.вів 

«жо]та». 
XVI. Камень жор’новш оувдзан онль на 

шїю єго 6в. Пер. 61. 
XVII. Камінь жорновий повісилось на 

своєй шіи Лік. на осн. ум. 2.—Авімелехь... 
їдьі х от гель вежу етвгескую запалити, єдна 
невгеета скштула з вежі оуломокь камен 
жорнового и скрупша ему голову ажь до 
мозку Гал. Кл. Раз. ЮО.-Невіста зверху 
звалила на него (Авимелеха) жорновного 
каменя част Крон. Боб. 67-6. 
ЖОСТЬІРЬ, ум. Бот. ВЬашпш сашашса. 
XVIII. Рахуба древам розньїмь:... жостир 

Клим. Вірші, VI—VII. 
ЖРАТИ, де. (ц. сл. жьрати). 1. Офгуувати, 
жеутвувати. 

XV. Жрлхуть ему (Перуну) люде новгородь- 
стии акьій бу Ип. 67 (980).— Крниє же єго 
(Миндовга) льстиво бис жр не бомь своимь 
в тайні ІЬ. 817 (1252). 

2. Приймати в себе, ковтати, їсти, пожіїг 
тти. 

XVIII. Проклят той, кого буде пекло жрати 
Укр.-Р. Арх. X, 355. 
ЖРЕБИЙ, ум. 1. Жеребок. 
XV. Верзите жребии да кді изволита мчика 

ту же я и поставилі Ип. 281 (1115). її положи 
Володимерь свои жребии, а _ Двдь и Олегь 
свои жребии на стои трднезі ІЬ. 

XVI. Иньгварь и Всеволодь и вси три 
і Мстиславичи не худа гнізда шесдокрилци не- 
побідньши жребіи собі власті! райштисте 
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€л. о п. Иг. 32—33.—Врьже Всеславь жре- 
бій о дівицю себі любу ІЬ. 35. 

XVII. Паде жребий вь 4 днь мсца Крон. 
Боб. 157,—Жребїй: лїось Бер. Лекс. 44. 

XVIII. бели то вн хочете Дознати, абн нам 
Бгь стнй обьдвил кородА, з вн мечіте жребїй 
Пай. укр. м. і, 335 (Рк. Теех). 

2. Спадщина. 
XVI. (Вн) стратили есте прадідяій жребій, 

поварїювали есте ютческій тестамеять Отц. кд. 
Остр. И. її. (стдр.) ЗО. 

XVII. ДкДицтво, одідичен’є, спадокь, от- 
чмзна, жребїй Бер. Лекс. 88.—Одідиченье— 
наедідіе, достоинстйо,достояніє, жребій СиЦон. 
сл.-р. 54. 

XVIII. бго, ему (Петру), жребій зь жеиою 
и зь дітми, а мні моя часть Зап. Черя. Гчб. 
От. Ком. II, 126 (1734). 
ЖРЕЦЬ, рм. (ц. сл. жьреяь). Служи¬ 

тель культу священик. 
XV. Ильи жерцю... соУДаЩіо во Изрли и 

возиидоша иноплеменьнищг на Рслмь Ип. 
655 (1187). 

XVI. їїаяь Богь тое право ставить абн 
зь вонтьпливостями о яауце и законе Божсмь 

. зноситсе (до жерца то єсть) до каїтана Берест. 
Соб. 238. 

XVII. Жерці бгуцетскіи образь Двадци дер- 
жачои на рукахь овомхь дитатко в’Божшши 
своєй поставили Гал. її. я. 51.—Теднз’ гнкву 
жерцм жь шаденьш кинулиСл на стго мчника 
ГемргІА Жит. Св. 293 (1Ь78). — Внйшоль 
Мойсей и близар жрець Крон. Боб. 59-6. 

XVIII. Тре Афродисееви князю жерцов юзна- 
мено Пам. хкр. м. II, 155 (Рк. Сок.)Везді 
своихь поставили жерцовь, толко єдиная наша 
парафія до сего бида нерушима Листи Конт. 18. 
ЖРЕЧЕСТВО, рк. Стан, служба жерця. 
XVIII. мтвеогу ют тебе твоє жречество, 

сієсть ещеннодійствіє Поуч. о сакр. 29. 
ЖРОДЛО. рк. (йол. 2Го4іо) 1. Див. Же- 

рело 1. 
XVII. З’ малогю жродла вьіходит вєлшиа 

ріка Гад. Кд. Раз. 513.—Нехай... якозьжродла 
криничного зь усть моих ніауку... приймуєт 
6в. Реш. 74-6,—бсть в’ Сицидіи жродло на 
кштадть вмру Рад. Ог. (пр.) 7.—КрЧ)вь текла... 
якь зе жродла якого йода Крон. Боб. 223,— 
Щорва-диСА тежь жродла и пропасти великій 
Літ. Рук. 7. 

XVIII. Всі жродла идут з моря Пам. укр. 
м. ГУ, 29 (Рк. Сок.).—Ріки з своадхь жродель 
виникають Вед. Сказ. 145.—Тамо непрестанно 
вода чиста... течеть, не оть нікія б‘о ріки 
взятая, но оть самихь вречистихь жродель 

оть горь текущихь собраява Гр. Барск. І,' 37 
2. Див. Жерело 2. 
XVI. Любовь ест істочйик або жродло югвя 

Отд. кд. Остр. И. П. (стдр.) 59. — Богь 
Отцем вдасне Отець яазьшаетея, иж ест по¬ 
чаток, и коренем, и жроДдОмь Сьшу Катех. 
12. 

XVII. Геликюнь жродло нарь вдачность 
посьідаєть твоей штче стьши Тит. 294 (Ео^ар-. 
1632).—Преєднане божїе... жродломь цноть 
Дарованїям служмтелка Ліств. 29,—Срдце нше 
єсть живота натуралнаго жроддом’ Рад. Він. 
234,— (Гсдьі) ест давцею живота, жрОДдОн ест 
вічнйсти 36. 1693 р. к. 155-6. 
ЖУЖЕЛИЦЯ, рж. ЖУЖЄЛЬ, рм. Те що за¬ 

лишається від перепаленого мінералу, жужіль. 
XVIII. С’тадь бОчкЬвую терти пилкою... 

мілко и палить сь оцтомь... чтобь едва 
толко жужелиця осталась и ту жужелицю 
стерти на прошокь Млр. Дом. ліч. 54 — Ж у- 
жельтой, що спаливши сгено зостане, давати, 
товарови Укр. Госп. Пор. 70. 
ЖУКЬ, рм. Зоол. Соїе'оріега Жук. 
XVIII. По шляхах битьіх часто бувают 

жуки Кдим. Вірші, 156.—Также (лікувати) 
и жуковь вкушевья Мло. дом. ліч. 27. 
ЖУЛВЬ, рм. Див. Жолвь 
XVII. Червле'нмца: Жрвь морскїй, с’ ко- 

торого іфве фарбу шарлатяую чмндть Верес. 
Лекс. 202. 
ЖУЛУДЬ, рм. Див. Жолудь. 
XVIII. Вари имь (курямь) мукі/ зь жудудя 

зроблену Укр. Госп. ЇТор. 77. у 
ЖУНКА, рж. Див. Жовна. р 
XVIII. Чому, жунко, хата не метена Кдим. 

Прш. 255,—Онь Василь Настетченк'о хез- 

лилея, говорячи такь:... жунка моя черевата 
Суд. Инкв. 198 . 
ЖУПА, рж. (от. пол. йира). Соляна ко¬ 

пальня. 
XVII. Витолть Даде ему Жидичовь... и пол- 

торьі тьісячи гриЕець изь жупь СОЛНШІ Літ. 
Густ. 352БГГ Г ■ і [_ Гг 
ЖУПАНИНА, рмРДив. Жупань/ 
XVIII. Вишневая^ жупанина дитячая Бьгг. 

млр. обст. 350.у 
ЖУПАНОКЬ, рм. Здрібн. від «жупань». 
XVIII. Жупагіокь чорний Арх.Вид.м.; реєстр, 

что кому отд. (1758).—Жупанок бдагитной 
Арх. Сул. ц. 143. 
ЖУПАНЬ, рм. (цім. Лирре, пол- йирап). 

Чоловіча або жіноча верхня одіж відмінно^, 
крто. 

XVI. Прокопу... за служби еґо... Дано ;, 
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жупань мой файдюдишу чЬршго АісЬ. 8апд. 
VII, 399 (1571).—У Мицка Прихожого взеди 
и ггограбили: жупанові, Дца Арх. ЮЗР. III, 
1 20 (1587).—-Жулаїгь чемдітовий чорний 
Ак. ЮЗР. І, '264 (1596). 

XVII. Додадем пну Петрови пят талЦров 
готових грЬшей... и крашаиини ему на жуіїаяь 
Прбт. Полт. С. II, 50-6 (1676).—Жуцани карма¬ 
зин,овіє нЬ сермягя миняди Літ. Сам.77 (1663). 

XVIII. Одбсдадемь... нц каждого атамана 
по сукну тузя&ку на жупани Літ. Вел. III, 
453.—Толко ему зневаження что нема жупана 
Тих. № 11, к. 13. 
ЖУПЕЛНЬІЙ, прикм. Утворений з сірка. 
XVIII. И будет потоплень во озеро жупед- 

ное. то ест сірчаное, согнеяноє Нам. укр. 
м. IV, 305 (Рк. Тесд.). 
ЖУЛЕЛЬ, рм. (ц. сл. Жоупедь). Сірка. 
XVI. Жупель—сірка, Лекс. 6. 
XVII. Жудедь: сюра, старка Бер. Лекс. 

44,—Вьвержеяна бшта оба вь езеро «огненно 
т’орАщее жуцедом Гад. М. Пр. 122.—Чи ли 
■<о томь невіднаешь (грішникь) же гсдь од'ож- 
дить на грішники сгбти, огнь и жуцел? Рад. 
Ог. 1109. 

XVIII. (Бездна) иецрнстанне кипить сір- 
®ОЮ и СМОЛОЮ (огненною дгото, и жупдем 
страшним кдекотит н гримить Пам. укр. м. 
IV, 139 (Рк. Яр.). Див. Жюпель. 
ЖУЛИЦА; рж. (под. йпріса). Сукня щоден¬ 

на, буденна. 
XVI. То єсть маєтиость моя:... жупиціа му¬ 

хояровая Арх. ЮЗР. І, І, 23 (1570). 
XVII. Гостеви не до сну але До господар- 

'ской жупидн КЬпист. Пал. 1061. 
ЖУПНИКЬ, рм. (пед. йпрпік). Урядник 

іШ соляній копальні. 
XVII. Крньстигуцьієіо року тнсеча петь сота 

дзветдесєть девятого описано єсть /^остаточне 
позинпость жупника Руского сторони вьіста- 

■венье соди на складе БиДкгрстскимь Арх. 
ЮЗР. II, І, 62 (1606). 
ЖУПУЦА, рж. Див. ЖупиЦа. 
XVI. собачиди межи тим почтомь пна Ва¬ 

силя сина пна влаДнчина ув оДной жупуце 
лосиной без Шапки и без брови єдучОго Ж. 
Еурб. II, 245 (1563). 
ЖУРА, рм. і ж. Див. Журба. 
XVIII. Лук, 21, 106: «Сокотіть ся, щто 

би есте не ютадотиди сердца ваша обидінюмь, 
и дянствомь, и сепосвйтневь журовь» Поуч. 
Няг. 15.—(от страху и з’ жури великої, без- 
міраои назбнта, жони шмдівают и дуріють 
и так погибают Пам. укр. м. II, 134 (Рк. 
'Тесд.).—Бщ црь Саворь оу ведикой журі не 

так за скар’бом, як за соромом свюимь ІЬ. 
III, 122 (Рк. Тесл.). 
ЖУРАВЕЛЬ, рм. 1. Зоол. Птах. Ме§а1опшБ. 
Журавель., 

XVI. (Прграбдеио) журавдювь осмь вн- 
хованихь, Заправдепьіхь. сь пирми бидьши 
Арх. ЮЗР. І, VI, 138 (1597). 

XVII. Журавлй суть чрьш, ґди спат’ едия’ 
межи дами сторожу штправуєть Гад- Кд. 
Раз. 292. 

XVIII. Зь Горошина атамань Прислали 
2 пари огаровь и пару журавдювь Дн. Марк. 
І, 48.—Брате журавлю (каже чайка) дай млі 
Пораду Пер. Укр. Лир. 12.—шй зажурився 
••дивная птиця журавель Рук. К. У. № 21, 
26.—Посщаєтся... манДрикь сорокь три, жу- 
равдевь два сеґодітних Арх. Вид. м.; екон. 
спр. (1757). ■ 

2. Виображежя цього птаха. 
XVIII. Журавель среброиоздоцаній на се- 

дес.і... стокшй Реестрь Риза. Соф. 12. 
Запрягати жоравлецгь, запрягати цуіом. 
XVIII. По ттжкі рядомь не можно тебі 

іхать, а веди Гришкі запрягти журавдеиь а 
Степка будет хворетОромь Арх. Люб. 146 
(1795). 

3. Друк на стовпчику під колодязем витягати 
відром воду. 

XVII. Водоважда,.. Смокь што воду вьггА- 
гаєт’в’ гору итежь журавель Бер. Лекс. 16.— 
Вубень, журавед, кодоврот ІЬ. 316,—Журавель 
—у стуДні водоважца Синон. сд.-р. 25. 

Див. Жоравепь, Журавь. 
ЖУРАВЛИНА, рж. Бот. Охусосш раїи- 

8ІГІ8. Ягоди з цієї рослини. 
XVIII. Ягодь журавлини два четверичка 

Он. им. Дац. Апост. 45.—Сокь журавлині 
кисдихь и листья ихь исти Млр. ДВМ. діч. 
25.—Бжеди не киснет, То прийівкт ягод су¬ 
хих или свіжих малини, иди журавлин Дн. 
Марк. IV, 252. 
ЖУРАВЛИНЬІЙ, прикм. Що належить до 
журавля. 

XVII. Мйєть пречстад Два в’ крмладь сврихь 
перо журавлинеє Рад. Ед. Паз. 292. 
ЖУРАВОВЬ, прикм. від «журавь». 
XVIII. Журавовь крикь Кдим. Прип. 214. 
ЖУРАВЬ, рм. Див. Журавель. 
XVII. Так’ьже (як звірі) и птиці єдинм 

цаноідар’мь яко журавї, курупатвн Транкв. 
Зерц. 14,— Запросадь єднрго разу Лись Жу- 
рав нд бан’кєть Рад. Він. 998. 
ЖУРБА, рж. Сум, смуток, печаль, туга, 
XVII. Печаль... журба Бер. Лекс. 103.— 

Синон. сд.-р. 25,—Печад журба:... и страх 
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неиск'азанннй таки будет: який... нікгдн не бив 
Єв. Реш. ІЗ,—Боліпоєміймо стараньє и журбу 
околр спасенід дші своеи іЬ. 61. 

Дие. Жура. 
ЖУРБОНКА, рж. Здрібн. від ’«журба». 
XVIII СЬіой рогдіиіе гцтЬонкі тоіе вгсго 

ніііу не Ьушіе Укр.-Р. Арх. IX, 12. 
ЖУРИТИ, де. Сумувати. 
XVIII. Сішь Господар не может згода соли 

варяги: ґДн и без варенд ест чим завше журити 
Клим.Вірші, 129.—Учить нась Христось, якь 
сегосвітного прятаня не дряпати, чіомь вою- 

еть на сердце и на дупїу нашу, и журячи 
померкаеть сердце и розумь нйшь, та не бу¬ 
демо мочи розуміти, тай ні искати діль Бо- 
жихь Под'Ч. Няг. 92. 
ЖУРИТИСЯ, де. 1. Су'мувати, нудьгувати. 
XVI. А иншиє люди Гаднчанские веДали, 

же их бито,чи журятеядодно раньих не значно 
(донесеніе вижа обь осмотрі избитнхь людей) 
Кн. Гродск. Луцк. 113 (1562). 

XVII. БрДай коса вломилася, а брусь пе¬ 
ребився, а щобь же мой козач$и’ку по миі не 
журився Пер. Укр. Лир. 38.—Твоєю дочкою 
ся та не жури. Царьствует бо зо мною мирно 
Адц Тиш. 95.—Не журися небого Рук. К. У. 
№ 21. 7. 

2. (на кого). Нарікати, скаржитися. 
XVI. (Борис) не поведал... хто бьі єго ра¬ 

нити медь, одно все ся журидь ца полгакь. 
с которого стрелядь немерньїмь набитемь... 
перси собе... бщь розбиль... и на то ся дек 
горшей журидь Арх. ІОЗР. VIII, III, 377 
(1583). 

XVII. Гроти... перех'окаль, чекаючи за¬ 
чин ояих будет ся журити Филун і мілем ї х 
отдати Ак. Шлт. Бор. Ур. І, 64 (1665).— 
Омедянь... чрезь дв'а Дні дОма на пдечи журид- 
ся Прот. Шлт. С І, 189-6. (1697). 

3. (чим, за мого). Клопотатися, піклувс- 
тися. 

XVII. Вода мовив: не ижбн журачисд людкм 
убогими але... же злодій бнв 6в. Реш. 36.— 
Не жургатесд Дшею вшею назбнт, що бу¬ 
дете істи ій. 86.—Мужь мой сказ'ад мні: 
не жхрися, небог,о Прот. Полт. С. 1.166-6 (1693). 

XVIII. Що ти ся журиш за "арію? Пам. 
укр. м. II, 124 (Рк. Тесл.).—Не журися моя 
сестро любимая Пер. Укр. Лир. 12.—Чикь 
ся журиш, мой миден’ки, чему сч хлюпочеш, 
чи собі дівчинен’ку иншую взяти хощешь? 
ІЬ. 40.—Мяого ся піклуєщь и журшпь, абьнь 
мя до себе ув опіку и до науки узяв Ас. 
Тиш. 40.—Я Де тебі дамь хочай й до 20 руб- 
дей і Дровами буду старатися и ти де гк і 

чбмь не журися Арх. Вид. мд спр. Юрчєнкік 
(1758).—II т'огдьі заразь рюкь юй Іисусь. 
«Марою, журить ся и хрзшишь много^а лить 
одно наДобі Поуч. Няг. 42. р і 
ЖУШМО, рн. Пук, жмут. ' " Р " 
XVI. Жушмо теж немало є волося показо- 

вада мне пани Якиміовая, щшедаючи, нж тоє 
вйлосье што Подоєний, волочачи е.є за волоси, 
внрнадь Кн. Гродск. Луцк. 237 (15.64).— 
Показоваль миі возному (избитнй) вюдОсья 
з голови еаоєє жушмо немадое вирванеє іЬ. 
254 (1574). 

XVII. Мйжеть..; ВЗдВШИ жоушмо великеє 
клочд, або хоусту, и в там то є кдоче або 
в хоусту влити кровь хву Наука Ієр. 5. 
ЖЬ, злучн. Див. Же 1. 
XIV. А коди жь одна сторог а станеть, а 

другоі не будеть... ТСГДЬІ стратить всю свою? 
роль Ак. ЗР. І, 4 (1347).—Хотячи жь то отдо- 
жити (утисненіє черезь судей) установлямь ІЬ. 

XV. А митроподичя діла суть явна, штожь 
оть него иестроєніа, пограбденіа, опушені є 
церькви Ак. ЗР. 36 (1415).—Ажь того’чоло¬ 
вік,а оу се(лі) ніть але такі жь право к(аєт)ь 
бити ІОРГр. № 73 (1435).—Чкнимь знаменито 
симь нанншь дистомь кождому... кому жь то 
коди єго будеть потребно Ак. ЗР. 49 -1438.— 

; Тих прокдинаєт отая'соборная црковь того ж 
Кіля ми вірнии хретьяне нине нразноуймо 

| Чет. 1489 р. к. 50-6. і 
XVI. бстли будеть оноє лицо (річ) десяти... 

! копь грошей стояти ТОГДЬІ тою жь ціною 
| мусять єго вьшупоЕати Ак. ЗР. II, 389 (1542).— 
Ми о своя (свята) не дбаємь. не велми жь 

і добро шмь Хрін. Рьшши, 217 .—Чужо води 
вьсих топать, Нба ж вь кЧрабль вошо.іь і'Ь. 

1 218. 
XVII. ПьгУаймо жь єго, чи творнн суть 

Аггчи Кн. о Вірі, 4,—На первеД переправі, 
тужь пбдь Кієгомь, козаки капитага Німен- 
кого поймали Літ Льв. 240.—І що ж ви роби¬ 
те? Я вола шукаю,, а ви гже и забьг-и Акт. 
По^т. Пор. Ур. І, 75 (1666). 

XVIII. Проходя тогобочную, іже от Кор- 
суна и Білон Церкки Малоросийскую Украйну, 
подать на Волинь, вь кг(я)женіє Рускоє ж,... 
виДіхь многіє гради, и замки безлюдніє Бел, 
Сказ. 2—3. 
ЖЬІВЕЯЬ; рм. Див. Живіоль. ’ \ і 
XVI. ДЬ сакрамеїгьту потреба (не мнима- 

ннхь, але) видомьіхь жьівелоьь (хлеба и вика) 
Антир. 749. 
ЖЬіВЕЦЬ, рм. Див. Живець. 
XVII. Сеяожать тая границею... от вели¬ 

кого дуба просто до лози, там же долиною 
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жнвцгмь от оцьк,& знову зас через греду 
Арх. Люб. 227 (1637). 
ЖЬІВИНА, рж. Див. Живина. 
XVIII. ^Ідолопоклонники не толко... при¬ 

носили ют живини «офіри, але сни и дівки 
свол палили Пам. укр. м. IV, 308 (Рк. Тесл.). 
ЖЬІВИТИ, де. Див. Живити 3. 
XVIII- Бгь... мртвить и жнвит, оубієть и 

жива с'отв'орит Пам. укр. м. IV, 313 (Рк. 
Тесл.). 
ЖЬІВНОСТЬ, рж. Див. Живность 1. 
XVII. Жидове... міщаномь тамошнимь на¬ 

роду хрестіяньского весь ганДета, живность 
и способи запоможенья однймують Ак. ЮЗР. 
II, 13 (1601).—Пореениа крота Гегрі/скмвь... 
сталь поД’. Ршомь, за рікою Тмбромь, и юса- 
дмль Войсками своими Япшгулюмь скал?/, 
и псо лд Ршскіи, дла того ве^мкое оутрапе- 
нье било в’ МГ5СТІ, ЇДИ ЖШНОСТИ не МОГОМ 
мітн Га’н Н. н. Ва (пр.). 

XVIII. Давала на каждьій днь достаток 
жьів’ности Пам. укр. м. І, 297 (Рк. Тесл.). 
ЖЬІВО, присл. Див. Живо. 
XVIII. Валеріянь цееарь... на конець бидь 

живо юблуплений Пам. укр. м. II, 341 (Мал. 
Пр.). ^ ■ ■ 
Яио живо. Див. Живо, . 
XVI. Кажем карати... што йагоршимь окрут- 

ньімь караньемь, чого они, яко жьіво, надь 
собою не міли Ак. ЮЗР. 1,116 (1542). 

XVIII. о) цру- великій, яко живо, того з нас 
не єсть! Пам. укр. м. І, 168 (Рк. Тесл.). 
ЖЬІВОДАВЕЦЬ, рм. Див. Живодавеуь. 
XVIII. Хс Снь мой жьів'одавець из мртвьтх 

воскрес Пам. укр. м. II, 330 (Рк. Тесл.). 
ЖЬІВОТИНА, рж. Див. Животина. 
XVI- Кони, животину И ЙНЬШНИ домовин 

статьки и збожье пописати Арх. ЮЗР. VIII, 
IV, 194 (1584). ~ ■■■ \ 
ЖЬІВОТНЬІЙ, птікм. Див. Животная ннига. 
XVIII. Вже... в’книгах жьгеотннх сам та- 

ковнх напиши (милостивих людей) Клим. 
Вірші, 40. 
ЖЬІВОТЬ, рм. Див. Животг 
XV. А хто ногадаєть на великого князя 

жьівоть, а забіжить вь нашу землю Ак. ЗР. 
І, 53—54 (1442).—Ми самі нашому приятелю 
маємь бити со всимь ЖЬІВОТОМЬ до помочи ІЬ. 
54 (1442).—А то все вище пиояноє даемь емоу 
До єг(о) живота ЮРГр. № 87 (1454). 

XVIII. Сказанїє «о Ісосифі... винятоє з Буб- 
деи і нзь стих жнвотовь Пам. укр. м. І, 157 
(Рк. Тесл.)—Хочай нам будет емрть, а хочай 
живота ІЬ. 167.—Зачала оу животі своемь 
Гда ншего ІЬ. II, 73. — Чинид бнх справи 
Історичний словник—XI. 

добриє и' млосердннє оучиньки и цЬбожнне; 
до своегг) живота ІЬ. III, 124. 
ЖЬІВУЩИЙ ,прикм. Живий, що дає'жит¬ 

тя. 
XVIII. Дхь живущій, по просту то ест 

жнвотворящїй, живий Пам. укр. м. І, 333‘ 
(Рк. Тесл.). 
ЖЬІВЬІЙ, прикм. Див. Живий. 
XVII. Ліпший єсть песь живий а нижь 

ди девь здохлий Домецк. 101. 
XVIII. Живий живоє падаеть Клим. Прип. 

213. 
ЖЬІДЛО, іон. Див. Житло. 
XVIII. Мтка бжая ест скиния, то ест доїть, 

бжїй, бо в ней жьіДло бжїє Пам. укр. м. II, 
72 (Рк. Тесл.). 
ЖЬІДОВИНЬ, рм. Див. Жидовинь. 
XVII. Замкни жь теперь оуста ев'ом невір¬ 

ний жщовние Гад. Кд. Раз. 170. 
XVIII. Не хвали ти ся, жидовине! Пам. 

укр. м. І, 249 (Рк. Тесл.)—Бризнула малая 
кропля на ючи того жцдовина ІЬ. II. 
234. 
ЖЬІДОВКА, рж. Див. Жидовка. 
XVI. Жндмвка очейпострадода Гал. Н. н. 57. 
XVIII. Діти биради мт Жвдовокь Пай. 

укр. м. І. 246 (Рк. Тесд.). 
ЖЬІДОВСКЬІИ, ЖЬІДОВЬІЙ, прикм,. Дш. 

Жидовсиьій. 
XVII. Чежужь ти Рабине жьщовскій горши- 

лесь са з ха Гад. Кд. Раз. 45.—Раавь бдда» 
нида оушла смерти дда топо же шішгь жн- 
довских вдрму своем пршіАла и заховала Рад. 
Ог. 378,—Пишет Ісосифь исгорикь жьідшв- 
скій іЬ. 536,—Михайло... внзяавадь на сьь 
нбвь ьідоеьіхь Прот. спр. пот. 164. 

XVIII. Хлопятка жндовского (не вбивайте) 
П'ам. укр. м. І, 246 (Рк. Тесл.). 
ЖЬІДОКЬ, рм. Див. Жидояь. 
XVII. Вдень жьідожь в’ Константіноподю, 

пришоль ДО црквиз’дітмм ХрС.ТІАНСКИМИ, Гал. 
Н. н. 56.—Брать мой едепий и жнДокь доктор- 
чикь Пр'от. снр. пот. 165. 
ЖЬІДЬ, рм. Див. Жйдь. 
XVI. Хтожь ей (Євангелій) верити не хо» 

четь, самь толко поганинь и жидь Берест. 
Соб. 246.—Вь его кононехь не оДинь жьідь 
крнєть Аятир. 753. , [! 

XVII. ЖьіДове... міщаномь тамошнимь на¬ 
роду хрестіяньскбго весь ганДедь живность 
и способи запоможенья однймують Ак. ЮЗР. 
II, 13 (1601).—Вдень жнДь йа іша Іакювь... 
в’падь на дорозі межи разбойники Гал. Н. н, 
56.—ЖиДь Ірша... куповаль коні Прот. спр, 
пот. 164. ] 
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XVIII. Якь жьідовь вивід! изь бгипта. 
жндове ся прудко множщи и росли Нам. 

укр. м. І, 245 (Рк. Тесл.).— ЖнДь изь бидн 
за риДногб батька почитає Отч. Пер. Подт. 5. 
ЖЬІЗНЬ, рж. Див. Ждань. 
XVII. За сію блгсвен’ную жшнь, мчнци стни 

•датдади за яю наймилшее зДоровд своє Транкв. 
Зерц. 83. 
ЖЬІЛА, рж. Див. Жмлй. 
XVII. Отррн (значать) жщи Гад. Кл. 

Раз'. 176.—Бичами и жшами бадто стогм 
Гемргїа іЬ. 350. 

XVIII. Жьільі з них из живнхь витягали 
Пам. укр. м. II, 140 (Рк. Тесд.).—Тогдн вс-Ь 
тіліамртвиє подегнут’сд кости тілом а состави 
повджут’сд жилами іЬ. IV, 311 (Рк. Тесл.). 
ЖЬІЛИЩЕ, рн. Див■ Жилище. 

' XVIII. Оу Днь а (ои(боцянь)лежьіт’;оу евоєм 
жьілшци, то єст оу вер’тепі Пам. укр. м. II. 
106 (Рк. Тесл.)., 
ЖЬІЛКА, рж. Див. Жилка. 
XVII. Оу того птаха (Моноцодїатн) и<огь 

< німшь, тмдко, суп дві жздці на хребті 
цтсотрюш ґди хочет оттпочаднути, оухватитьсл 
на дереві за голь и тамь готпочиваєть Гад. 
Кд. Раз. 295. 

XVIII. Свідка маденка, жьйка тояеика Кдим. 
Прип. 245. 
ЖЬІРНОСТЬ, рж. 1. Товщ. 
XVIII. Я днесь Божію моцію троякій зби- 

рокь свой власний призшаю власную ихь 
жнрность кь своимь корорамь, масло, и сирь, 
и сметану Угр. Заг. 59,—Йдемо ми сьберати 
по своихь кОровахь жьірнОсти, сметану н мле- 
ко іЬ. 60. 

2. Гойність, розкіш. 
XVIII. Кличу я... икь своей пиві подоп- 

яосгь, жирність, тукость Угр. Заг. 61. 
ЖЬІРОВЬІЙ, прикм. Див. Жировий. 
XVIII. Очи витрешчив, ЯКЬ ЖЬірОБИЙ ТуЗ’Ь 

Кдим. Прип. 236. 
ЖЬІТЕЛСТВОВАТИ, де. Див. Жителствовати. 
XVIII. Прошу вась в’ дюбві жьітедствуйте 

’Клим. Вірші, 21. — Чернець... не хочет в 
мнетнру той жителствовати іЬ. ЗО. 
ЖЬІТИ, де. Див. Жити. 
XVI. Щконець пишеть Геннадей... которьй 

могь жить... Ркодо року тьісеча четнрнста 
Берест, соб. 280. 

XVIII. Чрез покути обіщана (дорога), всіхь 
довести до неба, где вічньї жити треба Укр.-Р. 
Арх. X, 272.—Жьівет там Ішсифь мець, Дру¬ 
гій и третій в цобожпости ї у вірности, оу 
щирой правді Пам. укр. м. 1,161 (Рк. Тесл.).— 
Чом тьі зо мною, такою княгїнею красною, 

жьгги зо мною (не хочеш) потай щіш моєго 
іЬ. 162.—бслис жив в добрих справах, добре 
та евсудит; еслис жщ оу злих’ твоих справах, 
злий ти и судь буде! іЬ. IV, 309. 
ЖЬІТИЙ,"иріШ4. (иівн. рос.). 
Жьітии люди, заможні, богаті люди. 
XV. А приіхали оть Новаюрода беифь 

Васильевичь, синь посадничь, а оть житьихь 
Тимоеей ИвапоЕичь Ак. ЗР. І, 52 (1440). 
ЖЬІТЛО, рн. Див. Житло 1. 
XVIII. И вм братіє з’водте сд возвращат’ 

к’ мнетьірям: на житла Кдим. Вірші, 3$. 
ЖЬІТНИЦА, рж. Див. Житница. 
XVI. А ц’шеницу з’беріте в’ жит’ницоу мою 

6в. Пер. 15. 
XVII. (Праведннхь людей) созмет’ Хс до 

жмтницн, то єсть, до спіжарни небеснои 
Гад. Кл. Раз. 232. 
ЖЬІТНЬІЙ, прикм. 1. Див. Житньїй. 
XVI. А старости наши... вь тую Дань 

грощовую и медовую и жьітную и иншіє на- 
данья церковньїє... не мають ничимь вступо- 
еятися іЬ. II, 401 (1544). 

2. Мешканці. 
XVI. Жнтннмь меду и пива вь манастирьі 

томь не держати Ак. ЮЗР. І, 41 (1509). 
ЖЬІТО, рн. Див. Жито. 
XV. й єще єсмо придали жита ярого зь 

гумень сто четнредесягь бочокь Ак. ЗР. І, 
80 (1463). 

XVI. Місячина: давати чотири рази до 
годупобочцежита Арх. ЮЗР. VI, І, 12 (1542). 

XVII. Жьідове... жита и збожья вшелякіе 
на торгу вь городні и вь містечькахь придег- 
днхь и по седамь окупують Ак. ЮЗР. II, 
13 (1601). 

XVIII. Вь томь дворі ямокь дві, єдна 
зь житомь, другая овсомь насипаная Бнт. 
мдр. обст. 348.—3,апріщаю и запекую всяку 
злость, хованцовь, чародієвь оть своихь жить, 
оть своей вшидкой сілбьі Угр. Заг. 61—Тя 
бдевит Бгь и умножит жита твоя Пам. укр. 
м. І, 258 (Рк. Тесл.). 
ЖЬІТОВАБЬ, рм. Гой, хто чарує жита 

(забобонне). 
XVIII. Кличу я... икь своей ниві подок- 

пость, жирность, тукость... оть чародійниць, 
оть жьгговабовь, оть хошщовь Угр. Заг. 61. 
ЖЬІТЬЕ, рн. Див. Житье 3. 
XVIII. бму Бгь дал бьщ житіє из єго агглами 

Пам. укр(. м. І, 325 (Рк. Тесл.). 
ЖЬІЧЛИВЬІЙ, (под. гусгішу). Див. Жичли- 

вий. 
XVII. Всего дрбра жнчдивьіі пріятедь Ак. 

ЗР. V, 144 (1677). ■ 
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ЖЬ, злучн. Див. Же. 
XV. Хто на нь возрить иди его чтучи оу- 

едншить кому жь коли его будеть цотребдо 
ЮРГр. № 75 (1438). 
ЖІНКА, рж. Див. Жогіка. 
XVIII. бандура моя Дорогая колибь до 

тебе жінка молодая скакала бь длясала до 
свого лиха Ел. Коз. Зап. 461,—А тепера 
жінці... прислужись Тих. № 11 к. 40. 
Ж'БНС'КЬІЙ, прикм. Див. ЖЬнскь, 

XV. Вси збираютсд тоут моужскии доль 
я жіньскии Чет. 1489 р. к. 39. 
ЖЮПЕЯЬ, рм. Див. Жупйть. 
XVII. Всдагь джмвьшь часть имь во езері 

горАЩемь о)Гнемь и жшеломь [Смотр. Каз. 
36. 
ЖЯЛОВАТИ, де. Див. Жаловати. 
XIV. Слюбую и слюбиди есмо... служити 

вірну бьгги и дослушну с тьшь со всімь чи 
ма жлловати ЮРГр. № 27 (1393). 




